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AUGUSZTUS 20.

EGÉSZSÉGÜGY

ORVOSI ÜGYELET.
Mikor menjünk ügyeletre vagy éppen a sürgõsségire, mikor hívjuk
ki a mentõt és milyen
esetben elég megvárni
a másnapot?

7-8-9

VIDOR

10

EMBERI SORS

ALKOHOLISTA.
„Néha kiestek napok
az életembõl. Nem emlékeztem arra, hogy valóban már hétfõ van.
Azt hittem, még csak
szombat.”

12
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KULTÚRA

PILLANGÓK.
Nem szabad megkötni
az ember szárnyalását!
Ez a mondanivalója annak a vígjátéknak, ami
a MÛvész Stúdióban
lesz látható.

SZÁGULDOZTAK

BONTJÁK A SZEGFÛT, ÉPÍTIK A HOLDAT
A hét közepén elkezdõdött a Szegfû utca Hunyadi és István utca közötti szakaszának 2x2 sávosra bõvítése, a bontási munkálatokkal. Ezzel együtt 30 kilométeres
sebességkorlátozás és elõzési tilalom lépett érvénybe a területen, de egy-egy sávban folyamatosan biztosított a gépjármûvek haladása. A várható forgalomkorlátozások, terelések részletesen a 6. oldalon olvashatóak. Ami pedig az útjavításokat,
aszfaltozásokat illeti: a következõ héten befejezõdik a NYÍRVV Nonprofit Kft. által
az önkormányzati nagyfelületû útjavítás, és folytatódnak az útépítés elõkészítõ munkálatai a Szíjgyártó, Lombkorona és Hold utcákon. Augusztus 22-én (hétfõ) aszfaltozzák a Mohács utcát. A Lombkorona utcán például jelenleg az elõkészítõ munkálatok zajlanak. Lakossági igény volt, hogy szilárd burkolatot kapjon ez az utca, és a
város elképzelése is az, hogy minél több földúton aszfaltút épüljön az elkövetkezendõ években is.

XXIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM
2016. AUGUSZTUS 19.

A XI. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál gálakoncertje is része az augusztus
20-ai programoknak. A hangverseny este fél nyolckor kezdõdik majd a Continental
Arénában, az önkormányzati, hat órától induló ünnepség végét követõen. De a múzeumfaluban, a jubiláló állatparkban, a hagyományoknak megfelelõen Rozsréten és
legújabban Nagyszálláson is kínálnak elfoglaltságokat. A tûzijátékot is tartalmazó
program részletei a 4. oldalon. (Képünkön a Tajvani Puzangalan Gyermekkar.)

KÖNNYEBB LESZ AZ ISKOLATÁSKA
Két hét múlva megkezdõdik a 2016/17-es tanév. Az
iskolakezdés nagy terheket ró a gyermekeket nevelõ családokra, hiszen ilyenkor kell megvenni az oktatáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. Nyíregyháza önkormányzata ebben is megpróbál segíteni, különbözõ juttatásokkal támogatja a szülõket és a gyerekeket.
Azoknál a családoknál, amelyeknél a szeptemberi iskolakezdés elõtt, augusztus elsején is fennállt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság, Nyíregyháza önkormányzata gyermekenként 5800 forint értékû
Erzsébet utalványt biztosít.

AUTOMATIKUSAN FOLYÓSÍTJÁK
A támogatást két alkalommal, augusztusban és decemberben postai úton kapják meg az érintettek. Ezt ruhára,
tanszerre vagy élelmiszerre fordíthatják a családok. A jutta-

tás közel 3340 gyermeknek jár. A kérelmet nem kell benyújtani a Szociális és Köznevelési Osztályra, hiszen annak folyósítása automatikus. Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, idén is biztosítanak ingyenes tanszercsomagot 1500 forint értékben minden olyan kisiskolásnak 1–4.
évfolyamon, aki nyíregyházi lakcímmel rendelkezik és
függetlenül a fenntartótól, valamelyik nyíregyházi oktatási intézmény tanulója. Ez 4917 gyermeket érint. Az alpolgármester hozzátette, ezt a támogatási formát 2014-ben
vezették be, nem kötelezõen, hanem önként vállalt feladatként.
Nyíregyháza önkormányzata bérlettámogatást is biztosít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek 30 százalékos, a halmozottan hátrányos helyzetûek pedig 80 százalékos támogatást kapnak. Ezekben az esetekben a bérlet árának csak
a fennmaradó részét kell megfizetnie a családoknak. A

Hamarosan újra benépesül a Bem iskola is
bérleteket havonta utólag az iskolákban kell leadni. Ezt
követõen az iskola kifizeti a támogatási összeget.
(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Mikita Eszter)

NAPRÓL NAPRA
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10 KÖNYVTÁR-MODERNIZÁCIÓ

MÛVÉSZTÁBOR ISERLOHNBAN

DENEVÉRES SIKEREK

Német testvérvárosunkban, Iserlohnban rendezték meg az idei Nemzetközi Nyári Mûvészeti Alkotótábort,
ahová az Iserlohni Mûvészeti Egyesület 3 nyíregyházi mûvészt is meghívott
„alkotni”: Németh Erikát, Endresz Ágnest és Gabulya Mártát.

A közelmúltban tartották meg a
Hungária Kupa Nemzetközi Tájékozódási Futóverseny Temp-O Országos
Bajnokságát, amin a Denevér Barlangkutató és Szabadidõsport Egyesület színeiben 20 fõ indult és több kategóriában is sikeresen szerepeltek.
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AUGUSZTUS
PÉNTEK
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NYÁRIDÕ AZ IDÕSEKNÉL

FELÚJÍTJÁK A PADOKAT

A nyíregyházi 6. sz. idõsek klubja a
közelmúltban nagysikerû „Nyáridõ”
zenés, verses irodalmi délutánt rendezett. A szépkorúak egyébként rendszeresen szerveznek hasonló jellegû programokat, hiszen így könnyebben telnek el a hétköznapok.

Felújítják a Kossuth téri padokat a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai. A
csiszolást követõen csaknem 100 liter
festéket használnak fel a szakemberek
a helyreállításhoz, így a jövõben megszépült utcabútorokon pihenhetnek a
városlakók.

AUGUSZTUS
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SÓSTÓI PIAC

TÚRÁN A TÛZOLTÓK

Egyre népszerûbb a Sóstói Piac, ahol
június vége óta árulnak a helyi termelõk. A NYÍRVV szerint ezzel egy régi
álom valósult meg. A standokat augusztus 27-éig minden szerdán és
szombaton lehet meglátogatni a tó
körüli sétányon 17.00 és 22.30 között.

Aggtelekre indultak szombat reggel
a nyíregyházi hivatásos tûzoltók, akik
2012-tõl minden évben a csapatépítés
részeként két kerékre pattannak, szigorúan segédmotorokkal. A távlati céljaik között szerepel még az ország körbemotorozása és a balatoni körtúra is.

Két modern számítógéppel gyarapodott
a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Sóstóhegyi Fiókkönyvtára. A berendezések pályázati segítséggel kerültek
a településrészre. Az érintõképernyõs gépeket a helyiek már birtokba vették.
Ágoston Ildikó, önkormányzati képviselõ azt mondta, a 21. században elképzelhetetlen egy nyitott könyvtár internetelérhetõség nélkül. Hozzátette, összefogva, a
lakosság kérését meghallgatva gondolták
azt ki, hogy kerüljenek gépek a helyiségbe. Ezzel azt szerették volna elérni, hogy
Sóstóhegy apraja-nagyja a fiókkönyvtár
nyitvatartása alatt internetezhessen, tanulhasson vagy kikapcsolódhasson ezek segítségével. Petneházy Attila országgyûlési
képviselõ, a településrész korábbi képviselõje a helyszínen hangsúlyozta, a lényeg
azon van, hogy a szûkebb közösségek is
hozzájuthatnak ilyen lehetõségekhez.
Vígvári Sándorné, Manyi néni rendszeresen jár a fiókkönyvtárba. Újságot olvas,
ismerõsökkel találkozik és megpróbálja

szabadidejét hasznosan eltölteni. Azt
mondta, jó, hogy ez a szolgáltatás helyben van és nem kell ismerõsöket megkérni arra, ha valamilyen ügyet interneten keresztül szeretnének intézni. A közmûvelõdési színtérként is mûködõ, 6800 kötettel rendelkezõ fiókkönyvtárat nyáron nyolc
órától délután négyig vehetik igénybe a
sóstóhegyiek.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÜNNEPLÕ JÓSAVÁROS
1970. augusztus 20-án, a lakótelep elsõ
háztömbjének átadásával ünnepelt elõször
a városrész lakossága. A közel fél évszázados esemény gerincét a kezdeti idõkben
sportesemények és vásár alkotta, mára a
kulturális jelleg került elõtérbe.
A pénteken kezdõdõ és szombat délutántól estig tartó rendezvényt mûvészeti
csoportok fellépõi és bemutatói színesítették. Az eseményen dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntõjében hangsúlyozta, a
város kiemelten foglalkozik a Jósaváros fejlesztésével is. – A napokban írtam alá egy
olyan dokumentumot, amely egy új
kondipark létesítését szorgalmazza itt. A
gimnázium hátsó udvara is megújult, valamint épülõ utakat és szépülõ belvárosi
környezetet látunk. A 2020-ig szóló fejlesztési tervünk Nyíregyháza több kerületének
a modernizációját tartalmazza, természetesen a Jósavárost is beleértve.
– A városrészben tavaly novemberben
adták át a kutyafuttatót a Robinson dombon, idén pedig tovább folyik a Jósaváros
útjainak, tereinek, játszótereinek felújítá-

sa – hangsúlyozta dr. Horváthné dr. Veisz
Katalin, a lakótelep egyik önkormányzati
képviselõje, aki kiemelte, ennek része az
Ószõlõ utca újraaszfaltozása mellett a
Kodály Zoltán utca teljes felújítása. – Elkezdtük a Csaló közi Nyugdíjas Ház energetikai korszerûsítését is, amely most a
külsõ nyílászárók cseréjénél tart. Természetesen kisebb felújításokkal még számolunk, amennyiben belefér az éves költségvetésbe – tette hozzá a képviselõ.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

BOTLATÓKÖVEK
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TÁNCTÁBOR A NYÍRSÉGNÉL

A KIS HERCEG RÓKÁJA

Már hagyomány, hogy nyári tábor fogadja a Nyírség Táncegyüttes utánpótláscsoportjaiban táncoló fiatalokat, akik
a foglalkozásokon egy-egy tájegység
lépéseit vendégelõadóktól sajátíthatták
el. Idén Márton Julcsi és Márton Attila
felcsíki táncokat tanított a gyerekeknek.

Új fajjal gazdagodott a Nyíregyházi
Állatpark különleges külsejû állatait felvonultató gyûjteménye, a Viktória ház.
Egy sivatagi róka pár látható a kaktuszokkal tarkított kifutóban. Az állatok túlnyomórészt hússal táplálkoznak, de megeszik a tojást és a gyümölcsöket is.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Hat városban helyeztek el a holokauszt
áldozataira emlékeztetõ úgynevezett
botlatóköveket, Nyíregyházán nyolc helyszínen huszonnégyet. A botlatókövek
macskakõ nagyságú, réz emléktáblák,
amelyek a holokauszt során meggyilkolt
áldozatokra emlékeztetnek utolsó szabadon választott lakhelyük bejárata elõtt, a
járdába süllyesztve.
Az Egy kõ, egy név, egy emlékezet –
Botlatókõ 2016 elnevezésû, a Mazsike, a
Miniszterelnökség és a Zachor Alapítvány
a Társadalmi Emlékezetért programsorozata augusztus 9-én kezdõdött meg Miskolcon huszonöt kõ elhelyezésével, majd
Nyíregyházán huszonnégy, Debrecenben
huszonnyolc, Abonyban két követ tett le a
kezdeményezõ német mûvész. Budapesten tizenegy, Gyõrben pedig öt kõ került
végleges helyére.
A Botlatókövek Európai Mûvészeti Projekt megálmodója Gunter Demnig német
képzõmûvész, aki két évtizede minden

helyszínen saját kezûleg helyez el évente
több száz követ, amelyet Európa-szerte az
emlékezni kívánók kérésére megalkot. A
mûvész szerint a kezdeményezés a fiataloknak is kézzelfoghatóvá teszi a történelmet egy-egy sorson keresztül.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
2016. AUGUSZTUS 19.

AKTUÁLIS

ÉTKEZTETÉS: BÕVÜL A TÁMOGATOTTAK KÖRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
A gyermek étkezéséért sem kell fizetni bölcsõdében,
óvodában, valamint elsõtõl nyolcadik évfolyamig azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek.
– Azok a családok, akik 3 vagy több gyermekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ középiskolások a térítési díj 50 százalékát fizetik
csupán. 2015-tõl emelkedett a támogatottak köre, hiszen
a kormányzat bevezetett egy újabb támogatási formát,
miszerint, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem
éri el a kötelezõ legkisebb bér 130 százalékát – 2016-ban
95 960 forintot –, akkor egy külön kérelem alapján – amit
az intézmény vezetõjének kell leadni – térítésmentes étkezésre jogosult a bölcsõdei gondozásban, illetve óvodai
nevelésben részesülõ gyermek.

SEGÍTSÉG A RÁSZORULÓ HALLGATÓKNAK
Évente kétszer, tavasszal és õsszel hirdeti meg a Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány az egyszeri, vissza nem
térítendõ támogatást a felsõfokú tanulmányokat folytatók
számára. A pályázat elbírálása során, a rászorultság mellett a hallgatók tanulmányi eredményét is figyelembe veszik. 2015-ben a Kuratórium a pályázatok elbírálását követõen 20 000–45 000 forint összegû támogatást állapított meg 108 fõ részére, összesen 3 360 000 forint összegben. A klasszikus Bursa Hungarica ösztöndíj, amely részben állami, részben önkormányzati támogatás, már évek
óta nagy sikernek örvend a hallgatók körében. Közel 300an veszik igénybe Nyíregyházán és 7 millió forintos keretösszeget biztosít rá az önkormányzat.

Az ajándék tanszercsomag tavalyi átadásának egy pillanata a Jókai Mór Református Általános Iskolában
Mindezeken túl az állam felmenõ rendszerben beve- autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlõdézette az ingyenes iskolai tankönyvellátást, így elsõtõl a si zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszanegyedik évfolyamig nem kell fizetni a könyvekért. A nem bályozási zavarral) küzd, aki három vagy több kiskorú,
érintett iskolai évfolyamokon ingyenes a tankönyv a nap- illetve eltartott gyermeket nevelõ családban él, de annak
pali rendszerû iskolai oktatásban részt vevõ minden olyan sem kell fizetni, aki nagykorú és saját jogán iskoláztatási
tanuló részére, aki tartósan beteg, aki – a szakértõi bizott- támogatásra jogosult, vagy rendszeres gyermekvédelmi
ság szakértõi véleménye alapján – mozgásszervi, érzék- kedvezményben részesül, esetleg a gyermekvédelmi gonszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékos- doskodás keretében nevelésbe vett vagy utógondozói elság együttes elõfordulása esetén halmozottan fogyatékos, látásban részesül.

ÚJABB KONDIPARKOK ÉS JÁTSZÓTEREK KÉSZÜLNEK
Virágzó, színpompás Nyíregyháza – múlt héten errõl
írtunk hosszabban, melybõl kiderült, hogy 50 ezer egynyári növény díszíti a várost. Ezúttal is a közterületeken
maradunk: a Városüzemeltetés információi alapján újabb
játszóterek és kondiparkok születnek, s a korábbiakra is
odafigyelnek a városvezetés stratégiája alapján.

Bocskai Péter

Nem mindenki szeret vagy tud
edzõterembe járni, ám egyre többen igyekeznek tenni az egészségükért városunkban – amit a
„Mozdulj Nyíregyháza”, az önkormányzat által szervezett ingyenes mozgássorozat sikere is mutat. Néhány esztendeje, szinte ezzel párhuzamosan pedig új fogalommal ismerkedtek meg a lakók
a városvezetés elképzelésének részeként: 2013-ban „nyitotta meg”
az elsõ kondiparkokat a NYÍRVV
Nonprofit Kft., s most már 13 helyszínen, összesen 170 eszközzel
sportolhatunk térítésmentesen.

SEGÍTHETI AZ EGÉSZSÉGMEGÕRZÉST
– Szerettük volna, ha – a stadion mellett – a város többi
részén is, a mindenki számára elérhetõ és könnyen megközelíthetõ kondiparkok segítenék a nyíregyháziakat az aktívabb és egészségesebb életmód megvalósításában. A helyszínek kiválasztásánál szempont volt a lakosok nyugalma, a
jó megközelíthetõség és nem utolsósorban valamilyen oktatási intézmény közelsége. Ez sokat jelenthet a testnevelésórák változatosabbá tételében, az erõnléti gyakorlatok sokrétûségének biztosításában – utalt vissza a koncepcióra Bocskai Péter, az önkormányzati cég ügyvezetõje.

MINDEN KOROSZTÁLY HASZNÁLHATJA
Az eszközök kiválasztásánál a fõbb szempont az eltérõ
korosztályok különbözõ igényei mellett, a lehetõ legszélesebb körben történõ használhatóság volt. Így a kondiparkokban a 6 évesektõl a 99 éves korosztályig mindenki
2016. AUGUSZTUS 19.

megtalálhatja a számára legmegfelelõbb eszközöket, amikkel szinte a teljes izomcsoport átmozgatható. Nem feledkeztek meg a fenntarthatóságról sem, az eszközök tartósak, kevés karbantartást igényelnek és még „vandálbiztosnak” is mondhatóak, a környezetüket pedig ütemezetten igyekeznek parkosítani. Sõt, bõvülhet is a „flotta”.
– Terveink szerint, ebben az évben még további két
kondipark létesül a Krúdy Gyula utcán és a Dohány utcai
tömbbelsõben. Emellett pedig az önkormányzat egy országos pályázat keretében is igyekszik kihasználni nyertesség esetén a további fejlesztési lehetõségeket – fogalmazott az ügyvezetõ.
Eddigi kondiparkok: Jósaváros – Robinson domb,
Malomkert – Ady E. u., Örökösföld – Fazekas J. tér,
Sarkantyú u., Alma u., Timár u., Tölgyes u., Törpe u.,
Bujtosi Városliget, Oros – Élet u., Sóstógyógyfürdõ –
Senior kondipark, illetve a stadion területén és az Erdei Tornapályán is található.

vitását, a játék izgalmát jelentõs mértékben fokozzák. Ezt
újszerû, egyedi eszközök beépítésével, kombinált játszóvárak kialakításával igyekeznek elérni.

KREATÍV, BIZTONSÁGOS JÁTSZÓHELYEK

ÚJSZERÛSÉG, BÕVÍTÉS

Ami pedig a játszótereket illeti: a társaság legfõbb célkitûzése az, hogy Nyíregyházán egyre több kreatív és biztonságos helyszín legyen. Az elmúlt években látványos és
kevésbé látványos, de annál fontosabb karbantartások,
fejlesztések és intézkedések történtek: jelenleg 96 játszótéren összesen közel 600 darab játszóeszköz található.
Ekkora eszközállomány ellenõrzése sem kis feladat. – A
lehetõ legnagyobb biztonság érdekében az összes eszközt
legalább heti két alkalommal vizsgáljuk meg, a szükséges
karbantartásokat, javításokat a csavarok utána húzásától
az alkatrészek cseréjével bezárólag haladéktalanul elvégezzük, természetesen a jogszabályokban meghatározott
ellenõrzésekkel és felülvizsgálatokkal együtt. Minden évben feladatot jelent a homokozókban a homok cseréje,
szükség szerint ezt év közben is elvégezzük, akár pótlásról, akár tisztasági cserérõl van szó. Az éves nagykarbantartást egy rendkívül részletes, terheléses próbát is végzõ
felülvizsgálat elõzi meg – mondta Bocskai Péter.
Az eddigi fejlesztések elsõsorban arra irányultak, hogy
a meglévõ és új játszótereken található eszközök attrakti-

Külön figyelmet fordítanak az eltérõ korosztályok igényeire, játéktevékenységeik sajátosságaira. Mint az ügyvezetõ fogalmaz: a kreatívabb eszközök mellett a színek
és formák, az esztétikus megjelenés is fontos szempont
ezek tervezésénél. A gyermekek szívesebben játszanak egy
színes és változatos, sokféle játékkal kombinált várban,
mint egy régebbi típusú, fémvázas csúszdaházon. – Szeretnénk, ha a játszótereink olyan közösségi térként is funkcionálnának, ahol a gyermekek és a szülõk játék közben
„ismerkedhetnek” egymással. Ezt szolgálják új eszközeink, például az úgynevezett „páros, vagy baba-mama hinták”, ahol a szülõ együtt hintázhat gyermekével (Blaha
Lujza sétány). Emellett nemsokára – a régebbiek rendszeres karbantartása és a Bujtosi Városligetben lévõ fejlesztése mellett – új helyszíneken vehetnek birtokba játszóhelyeket a nyíregyháziak. Az egyik Nyírjesen, az orvosi rendelõ mellett épül, a másik pedig, mint az a híradásokból
is ismert, a Szabadság téren, a Rotary Club Nyíregyháza
kezdeményezésére és szerepvállalásával – jelezte az ügyvezetõ.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Népszerû a kondipark a Törpe utcában is (Fotó: archív)
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AUGUSZTUS 20:
KENYÉRSZENTELÉSTÕL A BÁBSZÍNHÁZIG

Városszerte színvonalas programok várják az érdeklõdõket az Államalapító Szent
István ünnepén. Nyíregyházán a Kossuth
téren kenyérszenteléssel, kitüntetések átadásával, koncerttel és utcabállal ünnepelnek. A Sóstói Múzeumfaluban a hagyományoknak megfelelõen a nagyközönség elõtt
áldják és szelik meg az új búzából sütött
kenyeret. Nagyszálláson Családi Napot
rendeznek, Rozsrétszõlõben pedig fõzõversennyel is emlékeznek az államalapítás szent ünnepére.

de kinyit a kádár- és a fazekasmûhely, a
gyerekek pedig népi játszóudvarban szórakozhatnak. A Tiszabecsi portán lovaglással és szekerezéssel, a Nagyhódosi porta
udvarán íjászattal, az Anarcsi portán pedig népi gasztronómiai bemutatóval várják
az érdeklõdõket.

ÜNNEP AZ ÁLLATPARKBAN IS
Az állatpark is különleges programot kínál augusztus 20-ára. A népszerû sóstói állatgyûjtemény idén 20 éves és ebbõl az alkalomból játékot hirdettek, aminek nyertesét augusztus 20-án jelentik be, a 13.00
órakor kezdõdõ madárbemutató után. A
nap különlegessége egy másik meglepetés,
közönség elé repülnek ugyanis az állatpark
legifjabb lakói, a harlequin ara papagáj fiókák. Az ünnepi délutánt bábszínház zár-

Bár az idei augusztus 20-a szombatra
esik, nincs értelme elkeseredni, hogy nem
hosszú hétvége az ünnep. A rendezvényszervezõk Nyíregyházán és a környezõ településeken is színvonalas kulturális és
gasztronómiai kínálattal várják a kikapcsolódni vágyókat.

UTCABÁL ÉS TÛZIJÁTÉK
Nyíregyházán szombaton, a Kossuth téren 18 órakor a város polgármestere, dr.
Kovács Ferenc mond köszöntõt, ezt követõen szentelik meg az új kenyeret a történelmi egyházak közremûködésével. A
mûsor folyamán átadják a díszpolgári címet és az Inczédy György Életmû-díjakat.
Az estébe nyúló ünnepi programot koncert,
utcabál és tûzijáték koronázza meg. A XI.
Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál gálakoncertjét ugyancsak augusztus 20-án
tartják este fél nyolctól a Continental Arénában.
Az államalapítás hivatalos ünnepéhez
hozzátartozik az új búzából sütött kenyér
megáldása, megszentelése és megszegése.
Ennek a rítusnak lehetnek részesei mindazok, akik augusztus 20-án kilátogatnak a
Sóstói Múzeumfaluba. Az érdeklõdõk egy
interaktív bemutató során nyomon követhetik azokat a munkafolyamatokat, amelyek eredményeként a learatott búzából frissen sült kenyér lesz. Az egész napos program során a felnõttek és gyerekek egyaránt
belekóstolhatnak több népi kismesterség
rejtelmeibe. Kézmûvesek segítségével szalmadíszeket és mézeskalácsot készíthetnek,
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ja, de természetesen a szokásos programok
is várják az érdeklõdõket, így lehet majd
tevegelni, és lesz fókabemutató is.
Nagyszálláson 16 órától fõzõversennyel
egybekötött Családi Napra várják az érdeklõdõket, de lesz motorkiállítás és udvari bál
is. Rozsrétszõlõn focibajnokság, fõzõverseny, kenyérszentelés és mûvészeti együttesek színesítik az augusztus 20-ai kulturális programot.
Augusztus 21-én, vasárnap pedig Nejem
a neten címmel egy vígjátékot nézhetnek
meg a mûfaj kedvelõi a 25. Mandala Nyár
keretében a Sóstói Múzeumfaluban. A fõbb
szerepekben: Nyertes Zsuzsa, Harsányi Gábor és Magyar Attila.
További részletek: nyiregyhaza.hu.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
2016. AUGUSZTUS 19.

EGÉSZSÉGÜGY

ORVOSI ÜGYELET: CSAK INDOKOLT ESETBEN!
Mikor menjünk ügyeletre vagy éppen a sürgõsségire, mikor hívjuk ki a mentõt és milyen esetben elég megvárni a
másnapot, hogy megkezdje rendelését a körzeti háziorvos?
Manapság sokan, sokféleképpen értelmezik az egészségügyi
ellátás formáit. Erre hívta fel a figyelmünket az egyik olvasónk is, aki levélben kereste fel szerkesztõségünket.
Azt panaszolta, hogy amíg számára teljesen nyilvánvaló
az, hogy akkor keressük fel a városi ügyeletet, ha a probléma
komoly, addig sajnos ezt sokan nem gondolják így – mint
ezt tapasztalta is. Levelében kifejtette, az orvosi ügyelet azért
van, hogy igazán sürgõs esetben segítséget nyújtson, és nem
azért, hogy – ahogy fogalmazott – pitiáner problémával keressük fel, mint például enyhe hõemelkedés vagy bõrkiütés.

NÖVELIK AZ ORVOSOK LETERHELTSÉGÉT
Az olvasó levelét továbbítottuk Csikós Péternek, az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõjének, aki
elmondta, valóban sajnos vannak olyan betegek, sõt egyre növekvõ számban, akik indokolatlanul veszik igénybe
a sürgõsségi betegellátásnak ezt a formáját, ezzel is a leterheltségét növelve a a városvezetés döntése alapján néhány éve napi mûködéssel életre hívott központi orvosi
ügyeletnek! Hozzátette, 2015-ben a felnõttügyelet 15 643
felnõtt beteget látott el, ebbõl 2872 betegnek a lakáson
történt meg az ellátása. A gyermekügyeleten pedig 11 346
gyermek fordult meg, akik közül 986 fõt a lakásán látott el
az ügyeletes orvos. A tájékoztatásból kiderült, a központi
ügyeleten tavaly naponta átlagosan nyolcvan embert láttak el, amely folyamatos emelkedést mutat az elõzõ évekhez képest, ezért is fontos, hogy csak azok keressék fel az
ügyeletet, akiknél ez valóban indokolt.

Házhoz is hívható az ügyeletes orvos a 06-42/402-377es telefonszámon

– Az orvosi ügyelet nem helyettesíti a háziorvosi rendelést, mert alapvetõen sürgõsségi ellátásra van létrehozva,
amely legtöbbször a háziorvosi rendelési idõn kívüli betegeket fogadja. Az ügyelet feladata a háziorvosi ellátás
kiegészítése, illetve annak segítése. Az ügyeleti szolgálat
a háziorvosoknak a sürgõs – a következõ rendelési idõig
nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett szolgálata. Az ügyelet nem érkezési sorrendben látja el feladatait, hanem a szigorúan meghatározott sürgõsségi ellátási sorrendben. A sürgõsségi sorrend
felállítása az ügyeletes orvos feladata. Az ügyeletre több
olyan páciens is érkezik, akik nem magyar állampolgárok: román, ukrán, cseh, lengyel, kínai, szlovák. Tovább
bõvül minden évben az ellátottak száma az átutazókkal,
turistákkal – tette hozzá az igazgató.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

RÁÉRÕSEN, ÖT ÓRA UTÁN ÉRKEZNEK...
– A Jósa András Oktatókórház Sürgõsségi Ellátó Centrumába naponta 100–120 beteg érkezik. A többség megjelenése indokolt, hiszen életveszélyes állapot elhárításáról, kezelésérõl kell a szakszemélyzetnek gondoskodnia. Azonban megfigyelhetõ egy tendencia is, a megjelenések 20–30 százalékában. Elsõsorban este 5 óra után,
akár az éjjeli órákig olyan betegek is ellátást kérnek,
akiknek a kezelése a háziorvosi vagy az ügyeleti ellátásban lenne indokolt, hiszen nem életet veszélyeztetõ
állapotokról van szó. Ezeknek a betegeknek az ellátása
indokolatlanul megterheli a sürgõsségi ellátást, az amúgy
az esti órákban már ügyeleti módban dolgozó diagnosz-

tikát és a szükséges szakorvosi konziliáriusi hátteret. A
sürgõsségi ellátás sok más osztály kapacitásától függ,
így éjszaka a leginkább megterhelõ azoknak a betegeknek a megjelenése, akik „csupán” este érnek rá kivizsgáltatni a háziorvos által is ellátható tüneteiket. Ez mind
a kórház, mind a betegek számára megterhelõ, a várakozási idõ növekedése pedig elégedetlenséget szülhet.
Az indokolatlan megjelenések megterhelik az orvosiápolói kapacitást, amelynek a valódi életveszélyes állapotok elhárítása az elsõdleges feladata – magyarázta dr.
Domokos Gabriella, a Sürgõsségi Betegellátó Centrum
osztályvezetõ fõorvosa.

Németországi
húsfeldolgozó
üzemekbe

BETANÍTOTT
MUNKÁSOKAT
keresünk.
Elvárások:
terhelhetõség,
szorgalmas munkavégzés.
Amit biztosítunk:
magas kereseti
lehetõség,
munkafolyamatok
betanítása,
teljes körû ügyintézés.
Jelentkezés
önéletrajz küldésével:

husipariceg@gmail.com
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AKTUÁLIS

ELINDULT A BONTÁS, VÁLTOZIK A FORGALMI REND A SZEGFÛ UTCÁN
Mint ismert: Nyíregyháza közúthálózat-fejlesztési programjának részeként a Szegfû utca Hunyadi és István utca
közötti szakasza 4 sávosra bõvül. Az út északi oldalán
gyalog-kerékpárút épül és a Géza utcai csomópont is jelzõlámpás irányítást kap. A kivitelezési munkálatok augusztus 16-án elkezdõdtek.
A Szegfû utcán jelenleg 30 kilométeres sebességkorlátozás és elõzési tilalom mellett egy-egy sávban folyamatosan biztosított a gépjármûvek haladása. Idõszakonként
a Géza utca átmenetileg zsákutcává alakul.
A várható forgalomkorlátozások, elterelések részletesen jövõ héten:
– A László utca felõl lekanyarodva útszûkület lesz az
István utcáig, ugyanezen a szakaszon a Hunyadi utca felõl érkezve az István utca–László utca között szintén útszûkület a belsõ sávban, forgalmi sáv megszûnésével.
– Az István utcától a Hunyadi utcáig útszûkület lesz. A
Hunyadi utca keresztezõdésében a belváros irányába a
balra kanyarodás tiltásával a besoroló és osztósávok megszûnnek, egy sávba történik a forgalom terelése a Vay
Ádám krt. és a Hunyadi utca irányába.
– A gyalogosforgalom a Szegfû utca északi, belváros
felé haladó autóbuszok megállóhelyétõl (OBI) a Hunyadi
utcáig megszûnik, gyalogosan közlekedni a déli oldalon
lehet majd.
A folyamatos forgalom biztosítása és a nagyobb torlódások elkerülése érdekében a kivitelezés több szakaszban valósul meg. Elsõ ütemben a barkácsáruház felõli oldalon kezdõdtek meg az útépítési munkálatok. A közel
300 millió forintos fejlesztés munkálatai várhatóan három
hónapig tartanak.

Egy tetõvel és jó néhány cseréppel már kevesebb: lassan eltûnnek az utcaképbõl az újabb két forgalmi sávot
akadályozó épületek

CSAK, HA MUSZÁJ
Az önkormányzati projekt kapcsán kiadott városházi sajtóközleményben – a forgalomlassulást figyelembe véve –
azt kérik a közlekedõktõl, hogy a munkálatok ideje alatt

SIKERES ÖNKORMÁNYZATI TÁBOROK

csak azok válasszák ezt az útvonalat, akiknek elengedhetetlenül szükséges, s természetesen fokozott figyelemmel.
A forgalmi helyzetrõl, illetve a korlátozásokról a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatást adunk.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

GÖRKAPOCS FESZTIVÁL

Augusztus közepére befejezõdtek Nyíregyházán azok
a napközis táborok, amelyek az önkormányzat támogatásával valósultak meg idén nyáron. A vakáció ideje alatt
nyolc héten át hét helyszínen összesen 1847 gyermek
táborozott.

Újra Nyíregyházán rendezte meg a Görkapocs Fesztivált a Görögkatolikus Metropólia. Az egyház célja a rendezvénnyel, hogy nyisson a város és az emberek felé,
megismertesse velük hagyományát és értékeit. Benépesült a Kossuth tér, a színpadon felléptek a görögkatolikusság sokszínûségét bemutató elõadók.

Szabadidõs lehetõség a Sóstói Múzeumfaluban, a Kis
Vakond Tanodájában, az Arany János Gimnázium uszodájában és a Göllesz iskolában. Foci- és nyelvi tábor Nyírszõlõsön és Sóstóhegyen. Hét helyszín közül választhattak idén nyáron a szülõk és a nyíregyházi gyerekek, ahol
a szünidõ egy részét szervezett keretek között tölthették
el a kicsik. Nyíregyházán már hagyomány, hogy minden
évben segíti az önkormányzat a szülõket abban, hogy meg
tudják oldani a vakáció egy részét. Olyan lehetõségeket

Motoros zarándokok érkezése nyitotta meg a Görkapocs
Fesztivált a Kossuth téren, egy négykerekû quaddal Kocsis
Fülöp érsek vezette a csoportot. Az esemény minden évben összekapcsolódik az évente Máriapócsra szervezett Ifjúsági Gyalogos Zarándoklattal. 2012-ben az elsõ fesztivált már Nyíregyházán tartották, utána Debrecenben, Tokajban, Nagykállóban és most újra visszatértek a szabolcsi
megyeszékhelyre. Kocsis Fülöp érsek elmondta, a görögkatolikus egyház eredeti célja a rendezvénnyel, hogy nyisson a város és az emberek felé, megismertesse velük hagyományát és értékeit. Emellett bemutatták, hogy az egyNyelvi táborban tanulhattak Sóstóhegyen

(Fotó: Trifonov Éva)

ezer forintért táboroztatja gyermekét. Így összesen 1847
általános iskolás juthatott élményekhez. Az utolsó turnus
augusztus 12-én zárult.

KÉTSZÁZAN VIGYÁZTAK A KÖZEL KÉTEZERRE
Sziky Károlyné programkoordinátor elmondta, eredményesen befejezõdött mindegyik tábor és ezek sikeresek is
voltak. A legtöbben a Sóstói Múzeumfaluba, a Kis Vakond
Tanodájába jelentkeztek, de a többi táborban is sok gyermek vett részt. A táborokban a gyerekekre több mint 200
pedagógus és szakember felügyelt.
Foci a Kis Vakond táborban
kínálnak a gyerekeknek, ahol szakszerû felügyelet mellett
jól érzik magukat, a szülõ pedig biztonságban tudhatja
gyermekét.

IDÉN TÖBB JUTOTT A VAKÁCIÓRA
2016-ban Nyíregyháza önkormányzata a tavalyi összeghez viszonyítva 1 millió forinttal többel, azaz 20,4 millióval támogatta a nyári napközis táborokat, így idén több
turnusban 1607 gyermek vakációzhatott. Mellettük 240
fõ vállalta azt, hogy önköltséges formában, mindössze 15
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SZERVEZETT ELFOGLALTSÁGOK
A napközis lehetõségek során a kicsik a tábor jellegének megfelelõ foglalkozásokon vettek részt. A programok
jelentõs részét tették ki a szervezett szabadidõs elfoglaltságok. Lovagolni, úszni jártak a gyerekek, de mellette erdei kirándulásokon is részt vettek. Sokat tartózkodtak a
szabad levegõn, ahol kedvükre szaladgálhattak és játszhattak. A Göllesz iskolában szervezett táborban a részt
vevõ gyerekek különleges produktumot is készítettek. A
Szabadság téren épülõ integrált játszótérre alkottak dekorációt.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ház hogyan és miként képes a XXI. században együtt élni,
együtt tevékenykedni és együtt haladni a kor emberével,
kultúrájával, eszközeivel. Fontosnak tartják, hogy a fesztivál összekapcsoljon görögkatolikust a görögkatolikussal,
keleti keresztényt a protestánssal, hívõt a hitetlennel, fiatalt
az idõssel, kíváncsiskodót a szolgálatot teljesítõkkel, és ezáltal mindannyiunkat az Istennel.

BEMUTATTÁK SOKSZÍNÛSÉGÜKET
A fesztiválon interaktív sátrakban mutatkozott be a
Görögkatolikus Metropólia mindhárom egyházmegyéjébõl érkezõ és azt képviselõ számos oktatási, illetve szociális intézmény, közösség. A nagyszínpadon felléptek a
görögkatolikusság sokszínûségét példázó kórusok, táncosok, valamint a keresztény értékeket a modern világban
felvállaló és azokat hirdetõ elõadók. A programot a Kerekes Band koncertje zárta.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
2016. AUGUSZTUS 19.

VIDOR FESZTIVÁL

EGY HÉT MÚLVA VIDOR FESZTIVÁL
Megkezdõdött a
visszaszámlálás, egy
hét múlva felpezsdül
Nyíregyháza és kezdetét veszi a VIdámság és
Derû ORszágos seregszemléje.
Augusztus 26. és szeptember 3. között immár tizenötödik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán a VIDOR
Fesztivált. A VIdámság és Derû ORszágos seregszemléjén
a kilenc nap alatt számos helyszínen több száz program
zajlik majd. A színházi versenyprogramban 16 elõadás
szerepel, a Kossuth téri nagyszínpadon pedig világsztárokkal és a hazai zenei élet kiválóságaival találkozhat a
közönség.

MÁR NEM CSAK NYÍREGYHÁZÁNAK FONTOS
Múlt héten pénteken sajtótájékoztatón ismertették a
VIDOR Fesztivál teljes programját. Az eseményen részt
vett Bige László, a Bige Holding Csoport elnök-vezérigazgatója is, aki – mint ismert – öt éven át évi 30 millió forinttal támogatja a fesztivált. Dr. Kovács Ferenc polgármester
elmondta, örömmel fogadta, hogy kibõvült pénzügyi kerettel emelhették a jubileumi VIDOR színvonalát. Kiemelte,
már nemcsak Nyíregyházának fontos a fesztivál, hanem
megyei és országos szinten is jegyzett program, sõt a ha-

A VIDOR Fesztivál sajtótájékoztatóján Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ igazgatója, dr. Kovács Ferenc polgármester
és Bige László, a fesztivál fõszponzora
táron túlról is érkeznek vendégek. Kilenc nap, amikor a
vidámság és a derû kerül középpontba.

VILÁGSZTÁROK ÉS HAZAI ELÕADÓK
A színházi versenyprogramra az ország legnevesebb
társulatai hozzák el a tavalyi évad legszórakoztatóbb és
leghumorosabb elõadásait. Többek között Kern András,
Hernádi Judit, Hegedüs D. Géza, Börcsök Enikõ, Szervét
Tibor és Ónodi Eszter is látható lesz majd a Móricz Zsigmond Színház színpadán. A nyíregyházi színházi szakemberek összesen 50 társulat ajánlatából választották ki
azt a 16-ot, amelyet a nézõk idén megtekinthetnek. Az
öttagú zsûri Makk Károly vezetésével kilenc díjat ítél majd
oda a legjobbaknak.
A Kossuth téri nagyszínpadon pedig olyan világsztárokkal találkozhat a közönség, mint a Boban Markovic
Orkestra Szerbiából, a Los Da Abajo Mexikóból, vagy a

Songhoy Blues Maliból. Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõ igazgatója elmondta, a hazai zenei élet
népszerû sztárjai érkeznek Nyíregyházára. Itt lesz Rúzsa
Magdi, a The Biebers, a Honeybeast, a nyíregyházi kötõdésû Talamba, Péterfy Bori, Szabó Balázs Bandája és a
Budapest Bár is.

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB MOZIJA
A Korzó Színpad a jubileumi évben gazdag programmal várja a fesztiválozókat, de lesznek koncertek a VIDOR Kertben és a Móricz Kertben is. A belvárosi forgatagban karikaturisták, pantomimesek, artisták és bohócok
szórakoztatják a látogatókat, de utcazenészek, bábszínház és képzõmûvészeti programok is várják az érdeklõdõket. A fesztivál idején a város fõtere az ország legnagyobb mozijává változik, ahol esténként a legújabb magyar vígjátékokat vetítik.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A MADE IN HUNGÁRIA FÕSZEREPLÕJE IS FELLÉP
Kiss Tünde, aki a Made in Hungária címû film fõszereplõjeként országos ismertségre szert tett, a Gyõri Nemzeti
Színház tagjaként fellép a VIDOR Fesztiválon. A színésznõ, maturálásáig Nyíregyházán élt, s egykor a Mandala
Dalszínház tagjaként varázsolta el egy életre Thália.

város; az aszfalton színes rajzok vannak, jelmezekbe öltözött emberek járkálnak... Fellépõként elõször veszek
részt rajta. Nagyon megtisztelõnek tartom, hogy a szülõvárosomban léphetek fel. A Primadonnák címû komédiát
mutatjuk be szeptember elsején. Ez egy zseniálisan megírt bohózat. Két angol színész talál egy hirdetést, hogy egy
dúsgazdag hölgy rég nem látott unokatestvéreit keresi,
hogy rájuk hagyhassa vagyonát. Csakhogy a kuzinok hölgyek. Nem azért színészek azonban a férfiak, hogy ez az
aprócska részlet eltántorítsa õket: beöltöznek nõi ruhákba. A bonyodalmat az okozza, hogy a dáma „ápolónõje”
és annak barátnõje igen csinos... Ez utóbbit játszom én.
Nagyon könnyed, végtelenül kedves, kikapcsolódásra alkalmas vígjáték.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A mosolygós színésznõt rokonsága és a legjobb barátnõje máig Nyíregyházához köti, ezért viszonylag sûrûn látogat el városunkba. A Mandala Dalszínház társulatával lépett fel itt utoljára. Tízévesen, gyerekszínészként szerepelt
elõször az Oroszlánkirályban, utána bekerült az Egri csillagokba, az István, a királyba, A képzelt riportba... Miután
leérettségizett a Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, a Pesti
Magyar Színiakadémián tanult, majd a Pesti Broadway Stúdióban szerzett színészi oklevelet. Négy évig játszott az
Operettszínházban, s onnan szerzõdött a Gyõri Nemzetibe. Mindjárt fõszerepet kapott egy mesedarabban, amit egy
sor más jó szerep követett. Két éve már Gyõrben lakik.

lépjek a naiva karakterek közül. Ezt a darabot a POSzT-ra
is beválogatták.

PARANOID HAJLAMÚ LÁNYT ALAKÍT

FENYÕ MIKLÓS FELESÉGÉT TESTESÍTETTE MEG

– A vidéki színészi létben az a csodás, hogy mindenfélét játszik az ember – mondja örömmel. – Kielégíti mind a
zenés, mind a prózai pálya iránti igényeit. Így vagyok ezzel én is. Évek óta nagy sikerrel játsszuk közönségdíjas
darabunkat, a Csoportterápiát. Bolba Tamás, Szente Vajk
és Galambos Attila mûve ez a „mjuzikelkámedi”. Ebben
egy paranoid hajlamú lányt alakítok, ami nem kis feladat.
Nagyon szeretem Egressy Zoltán mûvében, a 4x100-ban
az intrikus szerepkörömet is, ami megengedte, hogy ki-

A Made in Hungária címû filmben néhány éve fõszerepet játszott: Fenyõ Miklós feleségét, Verát testesítette meg.
Össze is barátkozott a zenésszel, aki mondta neki, hogy
nagyon hasonlít egykori szerelmére. Kiválóan érezte magát a stáb a forgatás alatt, még össze is jártak abban az
idõszakban. Az édesanyját megformáló Kocsis Judittal
különösen szívesen beszélgettek a felvételek után.
– A VIDOR Fesztiválon nézõként vettem már részt. Magával ragadott, hogy milyen pezsgésben van ilyenkor a
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Kiss Tünde
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HONEYBEAST: ENERGIKUS A NYÍREGYHÁZI KÖZÖNSÉG
Több mint két év telt el,
hogy az Eurovíziós Dalfesztivál magyarországi válogatójának szereplõiként országos ismertségre tett szert a Honeybeast. A zenekar azóta kiadott
már három nagylemezt, stabil
rajongótábort épített maga köré és folyamatosan járja az
országot. Augusztus 30-án Nyíregyházán landolnak majd,
és nagyszabású koncertet adnak a VIDOR Fesztivál Kossuth téri nagyszínpadán. Tarján Zsófival, a zenekar énekesnõjével beszélgettem...

Góbé
Tibi a hegyrõl
Dániel Balázs Boogie Woogie
Trió & Pleszkán Écska
A Déryné hadmûvelet
Milord együttes
Polip
Maszmók Afrikában
Tudós nõk – Slam Poetry Show
Prémvadászok
Maszmók a tengerentúlon
Nemadomfel együttes
Villon trió
Bátorságpróba
Kelet Brass Band
LK Beat
Krisztus urunk meg az obsitos
„Kiment a ház az ablakon...”
Folkfusion Band
Az ördög kilenc kérdése
PánPéter
Bluesers
Re-flex
CarpeDignem
Ham Ko Ham

Agni Triump Duo

Hernádi Judit, Jászai Mari díjas színésznõ lánya játszott
már metál zenekarban, volt a Balkán Fanatik tagja, igazi
hírnevet azonban a 2014-es Dal hozott neki, ahol a
Honeybeast frontembereként elénekelte a Legnagyobb Hõs
címû dalt, ami hamar az ország egyik kedvenc száma lett.
Ezzel és még sok más slágerrel is készülnek a VIDOR Fesztiválra, ami már a negyedik koncertjük lesz Nyíregyházán.

„ITT VOLT AZ ELSÕ NAGYKONCERTÜNK”
– Háromszor léptünk már fel Nyíregyházán és mindannyiszor tök jó közönségünk volt. Az elsõ különösen emlékezetes marad számunkra, hiszen 2014-ben a Helló Nyíregyháza rendezvényre kaptunk meghívást, ráadásul az volt
az elsõ olyan koncert, amikor nagyszínpadon léphettünk
fel. Nagyon örültünk neki, hogy ott lehettünk, mert addig
még nem voltak ilyen jellegû élményeink. Ezt követõen
Nyíregyházán még volt 2 klubos bulink. Nagyon energikus, borzasztóan hálás és kíváncsi az ottani közönség. Nagyon jó ott koncertet adni – mondta el érdeklõdésünkre
Tarján Zsófi énekesnõ, aki hozzátette, a VIDOR-os koncerten elhangoznak majd azok a dalok, amik már-már a
zenekar védjegyeivé váltak, de készülnek olyanokkal is,
amelyek még kevésbé ismertek, de bíznak benne, hogy a
közönség kedvencei lesznek.

BMX akrobaták
A Honeybeast zenekar (Fotó: menedzsment)

„AZ ADOTT PILLANATNAK ÉLÜNK”
Zsófi nagy álma, hogy egyszer New Yorkban léphessen
fel a zenekarral, de azt mondja, minden felkérésnek örülnek.
– Különleges kívánságaink nincsenek, mindig az adott
pillanatnak próbálunk élni és annak örülünk, ami van. Most
kezdtünk el dolgozni a zenekar negyedik nagylemezén,
de részleteket még nem árulhatok el. Idén még sok fellépésünk lesz, mindig a legjobbat próbáljuk nyújtani koncertjeinken és persze elsõdleges számunkra, hogy ezeken

mindig többet és picit másabbat mutassunk, hiszen fontos
számunkra a fejlõdés. Hogy mit szeretnénk elérni a jövõben? Talán azt, hogy ha amikor Honeybeast koncertjeink
lesznek, akkor azokon csak slágerek hangozzanak el, minél nagyobb színpadon, nagy show-val, látványossággal.
Zsófi azt mondja, szeretnének azon az úton maradni,
amin eddig is haladt a zenekar. Bár a Legnagyobb Hõs
nagy sláger lett, de úgy tûnik, a dalnak lett egy vetélytársa,
mégpedig a Bódottá címû. Ezek is hallhatóak lesznek majd
augusztus 30-án, kedden 20.30-tól a Kossuth téren.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

augusztus 27. 15.00
augusztus 27. 16.30
augusztus 27. 17.30
augusztus 28. 15.00
augusztus 28. 16.30
augusztus 28. 17.30
augusztus 29. 15.00
augusztus 29. 16.30
augusztus 29. 17.30
augusztus 30. 15.00
augusztus 30. 16.30
augusztus 30. 17.30
augusztus 31. 15.00
augusztus 31. 16.30
augusztus 31. 17.30
szeptember 1. 15.00
szeptember 1. 16.30
szeptember 1. 17.30
szeptember 2. 15.00
szeptember 2. 16.30
szeptember 2. 17.30
szeptember 3. 15.00
szeptember 3. 16.30
szeptember 3. 17.30

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Dumaszínház Impro
Numera – Dumaszínház
Aranyosi Péter önálló estje

VMKK
VMKK
VMKK

augusztus 29. 20.00
augusztus 30. 20.00
augusztus 31. 20.00

augusztus 26. 17.30
augusztus 26. 22.00
augusztus 27. 17.30
augusztus 27. 22.00
augusztus 28. 17.30
augusztus 28. 22.00
augusztus 29. 15.30
augusztus 29. 17.30
augusztus 29. 18.30
augusztus 30. 15.30
augusztus 30. 17.30
augusztus 30. 18.30
augusztus 31. 15.30
augusztus 31. 17.30
augusztus 31. 18.30
szeptember 1. 15.30
szeptember 1. 17.30
szeptember 1. 18.30
szeptember 2. 17.30
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augusztus 26. 19.00
augusztus 26. 20.30
augusztus 27. 19.00
augusztus 27. 20.30
augusztus 28. 19.00
augusztus 28. 20.30
augusztus 29. 19.00
augusztus 29. 20.30
augusztus 30. 19.00
augusztus 30. 20.30
augusztus 31. 19.00
augusztus 31. 20.30
szeptember 1. 19.00
szeptember 1. 20.30
szeptember 2. 19.00
szeptember 2. 20.30
szeptember 3. 19.00
szeptember 3. 20.30

A belváros programjai
augusztus 27., szombat és szeptember 3.,
szombat 15.30–19.00
Ugrókötelesek – Akrobatika, játékosság, látványos koreográfiák. Minderre számíthatnak, ha kilátogatnak a szombathelyi kötélugrók bemutatójára.
Törpakrobatika – Romantikus „apróbaták”: a cukiság
garantált, a hátsó sorokban kéretik pipiskedni.
Street Comedy Show – Deborah Cattaneo légtornász és
a Duotrixx stand-up zsonglõrjei Percsényi Patrik zsonglõrrel kiegészülve bûvölik majd el a járókelõket, ahogyan tették azt a korábbi fesztiválok alkalmával is.
Slackline – VIDOR a levegõben... – Két pont között kifeszített lapheveder, egy jó adag egyensúlyérzék és koncentráció, a slackline-hoz nem is kell több. Itthon néhány
éve jelent meg ez az extrémsport, s idén a VIDOR Fesztiválon is bemutatkoznak a helyi egyesület tagjai.

Karikaturisták – Hazavinne egy szeletet a fesztiválból?
Az emlékek mellett csináltasson karikatúrát a VIDOR „nagy
öregjeivel”, hisz fontos a görbe tükör és a nevetés a következõ VIDOR-ig is...
Focizsonglõr – Pingpong vagy foci, levegõben, kézben,
lábon vagy fejen. Kókai Zoltán focizsonglõrnek mindegy,
csak labda legyen. A fesztiválon vele is találkozhatnak...
Boban Markovic Orkestar, Kossuth tér, színpad
szeptember 3. 20.30

Los de Abajo, Kossuth tér, színpad
augusztus 27. 20.30

SZÍNHÁZI PROGRAM

Pillanatkép a Tiszta szívvel címû filmbõl

Flow Show

KOSSUTH TÉR NAGYSZÍNPAD
Besh o droM
Sergent Garcia
KiSTeHéN
Los de Abajo
Talamba
Rúzsa Magdi
Barrio Latino
Magashegyi Underground
Bohemian Betyars
Honeybeast
The Biebers
Péterfy Bori & Love Band
Jónás Vera
Budapest Bár
Szabó Balázs Bandája
Songhoy Blues
Firkin
Boban Markovic Orkestar

Az elmúlt tizennégy évhez hasonlóan a belváros a fesztivál legfergetegesebb helyszíne lesz, melynek programja
évrõl évre újabb színfoltokkal gazdagodik. Idén sincs ez
másképp – sõt, még pezsgõbbé válik.

Pantomimesek – Találkozzanak ismét Stubnya Bélával
és csapatával, akik utcai performanszaikkal és pantomimetûdjeikkel igéznek meg mindenkit, aki nyitott egy kis
mosolyra.

FILMVETÍTÉS
Rendes fickók
Krúdy Gyula Art Mozi
Tiszta szívvel
Kossuth tér
Rendes fickók
Krúdy Gyula Art Mozi
Gondolj rám
Kossuth tér
Rendes fickók
Krúdy Gyula Art Mozi
A fekete múmia átka
Kossuth tér
Anyám és más futóbolondok a családból Cinema City
Hogyan legyünk szinglik?
Krúdy Gyula Art Mozi
Nagyfater elszabadul
Cinema City
Fák jú tanár úr 2
Cinema City
Hogyan legyünk szinglik?
Krúdy Gyula Art Mozi
Éjszakám a nappalod
Cinema City
Nagyfater elszabadul
Cinema City
Hogyan legyünk szinglik?
Krúdy Gyula Art Mozi
Anyám és más futóbolondok a családból Cinema City
Éjszakám a nappalod
Cinema City
Anyák napja
Krúdy Gyula Art Mozi
Fák jú tanár úr 2
Cinema City
Anyák napja
Krúdy Gyula Art Mozi

VIDOR
AZ EGÉSZ
(BEL)VÁROS

Budapest Bár, Kossuth tér, színpad, szeptember 1. 20.30

A VIDOR Fesztivál alatt karikaturisták is várják
a nézelõdõket
2016. AUGUSZTUS 19.

A három sárkány
Nagyszínpad
augusztus 27. 19.00
Boeing, Boeing
Nagyszínpad
augusztus 28. 19.00
A szõke ciklon
Nagyszínpad
augusztus 29. 19.00
A nagy kézrablás
Nagyszínpad
augusztus 30. 19.00
Mindent Éváról
Nagyszínpad
augusztus 31. 19.00
Primadonnák
Nagyszínpad
szeptember 1. 19.00
Ahogy tetszik
Nagyszínpad
szeptember 2. 19.00
Kvartett
Nagyszínpad
szeptember 3. 19.00
A szerelem zsoldosai
Krúdy Kamara
augusztus 26. 19.00, augusztus 26. 22.00
Elhanyagolt férfiszépségek
Krúdy Kamara
augusztus 27. 18.00, augusztus 27. 22.00
Finito
Krúdy Kamara
augusztus 28. 18.00, augusztus 28. 22.00
Amazonok
Krúdy Kamara
augusztus 29. 18.00, augusztus 29. 22.00
Anyád kínja – avagy az anyaság,
és ami mögötte van
Krúdy Kamara
augusztus 30. 18.00, augusztus 30. 22.00
EztRád
Krúdy Kamara
augusztus 31. 18.00, augusztus 31. 22.00
M/ámor, vagy amit akartok
Krúdy Kamara
szeptember 1. 18.00, szeptember 1. 22.00
A férfiak szexuális világa
Krúdy Kamara
szeptember 2. 18.00, szeptember 2. 22.00
Irodalmi kávéház I.
MÛvész Stúdió
augusztus 28. 17.00
Kötetlen beszélgetés
Makk Károly filmrendezõvel
MÛvész Stúdió
augusztus 29. 16.30
Irodalmi kávéház II.
MÛvész Stúdió
augusztus 29. 19.00
Második nyírségi limerick bajnokság
döntõje
MÛvész Stúdió
augusztus 30. 17.00
Irodalmi kávéház III.
MÛvész Stúdió
augusztus 30. 19.00
GreCSóKOLlár est
MÛvész Stúdió
augusztus 31. 17.00
Irodalmi kávéház IV.
MÛvész Stúdió
szeptember 1. 17.00
Irodalmi kávéház V.
MÛvész Stúdió
szeptember 2. 17.00
Nemlétezõ Tárgyak Tárlata Móricz Zsigmond Színház Galéria
augusztus 27. 18.30
augusztus 28. 18.30
augusztus 29. 18.30
augusztus 30. 18.30
augusztus 31. 18.30
szeptember 1. 18.30
szeptember 2. 18.30
szeptember 3. 18.30
2016. AUGUSZTUS 19.

Flow Show – amikor egy kerékkel több van, mint kellene... – Elõször lép fel közös produkcióval Sõre Péter óriáskerekezõ (Cyr Wheel) és a Hegeshow triál csapat. A fergeteges hangulathoz nem is kell más, mint egy európai szinten egyedülálló sportpálya, egy óriáskerék, néhány triál
kerékpár és egy maroknyi férfi, akiknek a kerekezés a mindene...
Egykerekû bemutató – A Gravity Academy csapata újfent elhozza különleges, 4 sportágat ötvözõ show-ját, hogy
lenyûgözze a VIDOR Fesztivál közönségét.
Csocsó bohóc – A humor nem tréfa, a bohóc is ember –
vallja Csocsó bohóc. Mûsora napról napra ezen mottót
követve születik meg a VIDOR-on is.
BMX akrobaták – 10 éve térnek vissza hozzánk, hogy
ámulatba ejtsenek kicsiket és nagyokat BMX és triál showjukkal.
Baross Imre Artistaképzõ Iskola – Az idén 15 éves VIDOR Fesztivál szeretné tovább fokozni a belváros hangulatát a cirkuszmûvészet jeles alkotóival. Így a Baross Imre
Artistaképzõ Iskola 8 tanulója érkezik a fesztiválra, hogy
zsonglõr, lábzsonglõr, emelõ, görgõ, egykerekû és
handstand számokkal kápráztassák el a járókelõket.
Aszfaltakrobaták – Az aszfalt- és salakakrobatika, a szaltózás és nem mellesleg a selyemingimport koronázatlan
királyai. Fogadják õket szeretettel!
Agni Triom Duo – Az Agni Triom újcirkusz társulat kicsiknek és nagyoknak egyaránt vidámságot, kacagást varázsol elõ bõröndjébõl.
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51 ÉVESEN GYÛRTE LE AZ ITAL – DE FELÁLLT!
INTERJÚ EGY ANONIM ALKOHOLISTÁVAL
„Enni nem ettem, csak az alkohol volt. Néha kiestek
napok az életembõl. Nem emlékeztem arra, hogy valóban már hétfõ van. Azt hittem, még csak szombat.”
Ma Magyarországon nyolcszázezerre tehetõ az alkoholisták száma, Zacher Gábor toxikológus szerint pedig
ez a szám pár éven belül elérheti az egymilliót is. Évente
30 ezren halnak meg alkohollal kapcsolatos betegség miatt és 2,5 millióra tehetõ az úgynevezett nagyivók száma,
így szinte minden család érintett benne. Függõség, betegség vagy átok? Hogyan kezdõdik és mi kell ahhoz, hogy
valaki egyik napról a másikra döntés elé jusson: élni akar
vagy meghalni? Egy, a teljes neve elhallgatását kérõ alkoholistával beszélgettem...

HATSZOR KEZDTE ÚJRA
Délután hármat üt az óra, amikor leülök beszélgetni
Angélával a nyíregyházi család- és gyermekjóléti központ
udvarán. Ide jár minden héten egy alkalommal foglalkozásokra (de segítenek itt neki az élet számos területén) a
Szebb jövõt elnevezésû csoportba, ami korábban öt éven
keresztül a Human-Net Alapítvány égisze alatt mûködött.
Azt mondja, itt mindig el meri mondani a többiek elõtt,
hogy milyen éppen a hangulata vagy az állapota, és ez
sokat segít neki abban, hogy végleg hátat fordítson az alkoholnak. Az interjút azért vállalta, hogy felhívja a figyelmet arra, igenis lehet és kell beszélni a problémákról, ezeket fel is kell vállalni, mert csak akkor kaphatunk segítséget... Korábban vezetõ pozícióban dolgozott, termelésirányító volt az egyik helyi gyárban. Egy hangszálmûtét miatt elveszítette munkáját, és mivel elmondása szerint kilátástalannak érezte helyzetét, pohárhoz nyúlt. Hatszor próbált meg leszokni róla, mindez idõ alatt pedig háromszor
öngyilkos akart lenni. Jelenleg jó úton halad a gyógyulás
felé, hónapok óta nem iszik, dolgozik, és ha teheti, meglátogatja a kórházban azokat az embereket, akik még mindig alkoholfüggõségtõl szenvednek. Beszélget velük és van,
hogy fõz is nekik. Jelenleg 70 százalékos értékû embernek tartja magát, de most a legfontosabb célja, hogy felemelje ezt a számot: nem másnak, hanem magának akar
megfelelni.

„SZAKMAILAG ELISMERT EMBER VOLTAM”
– Elég nehéz gyerekkort tudhatok magam mögött. A szüleim között is voltak problémák, méghozzá az alkohol miatt. Próbáltam ellene tenni, mikor fiatal voltam, és el is
határoztam, hogy ha felnövök, én nem fogok italhoz nyúlni. Ez sikerült is nagyon sokáig, egészen 51 éves koromig
– kezdte a beszélgetést Angéla.
– Egyedül kellett felnevelnem a lányomat. Iskoláztattam, mindent megadtam neki, amit csak lehetett. Jó pozícióban is dolgoztam, szakmailag elismertek, így nem volt
okom panaszra. Túl kellett esnem azonban egy hangszálmûtéten, 2 hónapig nem tudtam beszélni és egyik hónapról a másikra megszûnt a munkahelyem. Akkor volt kamasz a lányom, nehezen értettünk szót. Kilátástalannak
éreztem mindent, és a pohárhoz nyúltam. Az alkohol átlendített a gondokon, azt hittem, jobb lesz, de aztán újra
és újra szükségem lett rá...

Fotók: illusztráció

„TARTOZÁS VAN A HÁZAMON”
– Az ital nagyon alattomos, mert elõbb-utóbb hozzászokik a szervezet és addig, amíg nem kapja meg
azt a mennyiséget, akkor megint nem tud mihez kezdeni. Reggel, mikor felkeltem, az volt az elsõ, hogy
ittam egy felest. Estére kimerültem, elfáradtam,
megint ittam és lassan emeltem az adagokat. Nem
tudtam megállni. Úgy gondoltam, jobb, ha iszok, addig sincs gondom. Nekem hitelmentes lakásom volt,
most már nem az. Köztartozás van rajta, mert a számlákat nem fizettem az alkohol miatt.

ÖNGYILKOS AKART LENNI
Angéla háromszor került kórházba öngyilkossági kísérlet miatt.
– Mindig megmentettek, de csak azt kérdeztem magamtól: minek? Nem akartam élni, szégyelltem magam önmagam, a családom és az ismerõsök elõtt – folytatta a
beszélgetést.
– Meg akart halni, vagy csak azt szerette volna, hogy
végre valaki figyeljen önre? – fordultam felé kérdésemmel.
– Akkor meg akartam halni. Úgy éreztem, az lenne a
legjobb mindenkinek. Munkám nem volt, nem kellettem
sehova. Feladtam mindent.

„EGY ESÉLYT ADOTT, TÖBBET NEM”
Angélának a lányával is megromlott a kapcsolata. Mikor volt munkája, nem ivott, de ahogy az megszûnt, újra
pohárhoz nyúlt. Hat újrakezdésen van túl. Többször került miatta kórházba, sok idõbe tellett, hogy belássa: alkoholfüggõvé vált.
– Elõször is fel kellett világosítanom az agyamat, hogy
én valóban függõ vagyok, tehát nem szabad megkóstolnom, mert nincs megállás. Enni nem ettem, csak ittam, de
ugyanúgy megfõztem, mostam. Voltak tiszta pillanataim,
de elõfordult, hogy kiestek napok. Elköltözött tõlem a lányom, mert már nem bírta tovább. Idõközben leszázalékoltak, de a papíromra rá volt írva, hogy alkoholproblémák miatt, így nem sok esélyem volt munkát találni. Elzárkóztak tõlem a munkáltatók, bizalmatlanok voltak velem szemben. Meg lettem bélyegezve.

10

Angéla azt mondja, egyetlen egyszer bánta meg, hogy
öngyilkos akart lenni. A többit nem, mert abban bízott,
hátha sikerül. A sors furcsa fintora, hogy mindeközben
egyszer majdnem „sikerült” meghalnia, önhibáján kívül.
Agyértágulata lett, ami bármikor szétpukkanhatott volna,
és meg kellett mûteni.

„ELBÚJTAM A GONDOK ELÕL”
– Most azt mondom, talán megint sikerül kilábalni. Van
munkahelyem, ahol nem ítéltek el, titokban tartotta a ve-

zetõség, hogy miért vagyok leszázalékolva. A lányom teljesen itt hagyott, külföldre utazott, de interneten keresztül
tartjuk a kapcsolatot. Õ bízik bennem, én bízok önmagamban, most várom, hogy október végén haza jön.
– Most ellenségként vagy barátként tekint az alkoholra? – kérdezem tõle.
– Közömbös. Se nem ellenség, se nem barát. Van egy
olyan idõszakom, amikor azt mondom, jó lenne, de tudom, hogy nem szabad. Megragadok minden lehetõséget
arra, hogy eltereljem a gondolatokat. Sokat megyek az
erdõbe sétálni, visszajárok Sóstóra terápiás foglalkozásokra, és megpróbálok olyan emberekkel kapcsolatot tartani,
akik szintén ilyen betegségben szenvednek, sikerült nekik
lemondani az alkoholról. Most boldognak érzem magam,
mert már elértem valamit. A mindennapi szenvedés az
megvan, a gondok megvannak, de ha úgy belegondolok,
mi gondom volt? Semmi. Megittam, aludtam, ennyi volt a
gond. Elbújtam a problémák és a felelõsség elõl.

„MINDENT ELVESZÍTETTEM”
– Ha kapna egy lehetõséget arra, hogy kitörölje ezt az
idõszakot, megtenné?
– A felét biztosan, de teljesen nem. Pont azért, hogy
emlékezzek arra, hova vezet az az út. Így mindig tudni
fogom, hogy ez egy nagy butaság volt, nem szabad újra
belekezdenem, mert minden rámehet: az egészség, a lakás, a család, a barátok. A barátaimat már elvesztettem,
mert szégyellték, hogy ilyen vagyok. Van, aki az utcán ma
is hátat fordít, függetlenül attól, hogy nagyon jó barátok
voltunk. Ezért sok alkoholproblémával küzdõ emberhez
bemegyek a kórházba, mert tudom, egyedül vannak és a
családjuk hátat fordított nekik. Nem esik terhemre, örülök, hogy ennyivel is tudok segíteni. Vannak, akik homokba dugják a fejüket, mert elítélik. Azt mondják: elitta az
egészségét. Pedig mindennek van oka. 51 éves koromig
egyáltalán nem fogyasztottam alkoholt. Azon döbbentem
meg, hogy másfél év alatt ide jutottam. Ezt nem hittem
volna. Mai napig sem hiszem, hogy ennyire le tud süllyedni
az ember, pedig nekem sikerült.
Angélának nagy tervei vannak. Szeretne továbbra is
dolgozni, egyengetni a lánya útjait, elérni, hogy megbocsásson neki, keresi az emberi kapcsolatokat, és ami a
legfontosabb, hogy nem adja fel. Célja, hogy önkéntesként segítsen alkoholfüggõ embereken.
– Emberekkel szeretnék foglalkozni. Ha csak odaállok
melléjük egy jó szóval, hogy ne add fel, talán adok nekik
egy kis reményt: holnap is ki fog sütni a nap, van miért
élni. Egyedül nem lehet kilábalni ebbõl a betegségbõl, de
nem szabad elfelejteni, hogy soha nem vagyunk egyedül:
mindig találunk valakit.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2016. AUGUSZTUS 19.

HIRDETÉS
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KULTÚRA

A PILLANGÓK SZABADOK A MÛVÉSZ STÚDIÓBAN
Nem szabad megkötni az ember szárnyalását! Egyebek mellett ez a mondanivalója annak a vígjátéknak, amit
elõször mutat be az MJ Produkció 24-én, szerdán 20 órától a MÛvész Stúdióban.
Munkácsy Julianna, a Móricz Zsigmond Színház szervezõirodájának vezetõje is olyan embernek tartja magát,
akinek szüksége van a szabadságra, hogy megvalósíthassa az álmait. Ezek egyike, hogy producerként színre vihesse A pillangók szabadok címû
darabot, amit 2010-ben a budapesti Thália Színházban látott,
ahol osztályvezetõként dolgozott.
Marjai Virág, Ozsgyáni Mihály és
Béres Ilona keltette életre a megható történetet. (A vak fiú és a
szertelen ifjú színésznõ románcának remek filmes adaptációjára –
Munkácsy Julianna
Goldie Hawnnal a fõszerepben –
bizonyára sokan emlékeznek.)
Visszatérve teátrumunkba megismerte Vaszkó Bencét, akit
alkalmasnak tartott Leonard Gershe vígjátékának színrevitelére. Ma már örül, hogy a férfi fõszerepet is neki adta,
de egy percig sem volt kérdéses számára, hogy az édesanyját Pregitzer Fruzsina kell, hogy játssza. A másik kulcsfigurát, a 21 éves, nehéz sorsú, de kitörni vágyó lányt Bende
Kinga alakítja.

BENCE UKULELÉN JÁTSZIK
– Az elõadásban dalok is felcsendülnek, amelyeknek
zenéjét Olajos Gábor szerezte, a szövegét pedig Bence

boldogságához vezetõ utat, avagy ki is a vak tulajdonképpen? Ahogyan a darabban elhangzik: „Senki sem olyan
vak, mint az, aki nem akar látni.”

AKADÁLYMENTESÍTETT ELÕADÁSOK

Pillanatkép a Pillangók szabadok próbájából
írta, aki ukulelén is játszik majd – újságolja Munkácsy Julianna. – A Vakok és Gyengénlátók Egyesületében NemesNagy Tünde megyei elnök segített nekünk eligazodni az
õ sajátos életviszonyaik között: hogyan kell fehér bottal
közlekedni, miként erõsödik meg a többi érzékszerv a hiányzó pótlására... Ezekre az ismeretekre szükség volt, hiszen egy vakon született srácot kell megtestesítenie, akinek édesanyja, egy híres, felsõbb körökbõl származó írónõ, kiskorától dédelgeti, fojtó szeretetével óvja, szinte elzárja a külvilágtól. A fiú felnõve rájön, a saját útját kell
járnia, ezért elköltözik otthonról. Egymásba szeretnek a
szomszéd szoba bérlõjével, a színészi ambíciókat tápláló, elõkelõ felmenõkkel nem rendelkezõ Jill-lel, ami nem
tetszik a mamának. Nagyon szereti és félti a fiát: mi lesz,
ha csalódik? A lány az anyát önvizsgálatra készteti: jól
nevelte-e agyondédelgetett gyermekét? Jól látta-e a fia

Mint megtudtuk, a díszleteket Nagy Fruzsina látványtervezõ és Boldizsár Zsolt, a színház szcenikai vezetõje
készítették. S hogy mindez a vakok és gyengénlátók számára is elképzelhetõ legyen, elõadás elõtt megtapinthatják a bútorokat, a jelmezeket, s elmondják nekik, mit látnának a színpadon. A jövõben tervez olyan elõadást is,
melyre audio-narrátort hív, hogy a látássérültek számára
is emlékezetessé tegye a színházi élményt.
Az elõadás megértését a hallássérülteknek Demeter-Szabó Ildikó, a SINOSZ jelnyelvi tolmácsa segíti. Julianna fogyatékkal élõ emberek iránti elkötelezettsége egyre erõsödik. Jelnyelvi tanulmányai mellett szeretne részt venni
audio-narrátor képzésen is, így lenne számára teljes a kommunikációs akadálymentesítés. Egyelõre tíz elõadásra kérte
és kapta meg a játszási jogot, de ez a szám növelhetõ.
Szeretné, ha eljutnának vele az ország különbözõ pontjaira, akár fesztiválokra is. Az egyeztetés nem lesz egyszerû, ugyanis a következõ évadban Vaszkó Bence a József
Attila Színház hat produkciójában játszik majd, miközben a Móricz Zsigmond Színházban is lesz premierje áprilisban, a Fõfõnök címû Lars von Trier-komédiában, s fellép a korábbi nagysikerû darabokban is: a Dollárpapában
és a Bál a Savoyban címû operettben. Az MJ Produkció
logójában is szerepel a pillangó. Arra utal, hogy szabadon
kell szárnyalni, álmodni, s azt, a nehézségeket leküzdve,
meg kell valósítani, a színházkedvelõk örömére.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Nyíregyháza–
Rozsrétszõlõn
2400 m2 tanyás
ingatlan külterületen,
0-ás helyrajzi
számmal,
tulajdonostól eladó.

Víz, villany, gáz van.
Ár: 2,7 M Ft.
Telefon:
06-20/369-1432.
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RENDÕRSÉG

KÖLTSÉGES SEBESSÉG

SZÁGULDOZTAK
Nagyszabású ellenõrzést tartott a rendõrség a hétvégén éjszaka Nyíregyházán. Erre azért volt szükség,
mert számos lakossági bejelentés érkezett arról, hogy
a városon átvezetõ fõúton éjjelente autósok és motorosok száguldoznak. A razzián több tucatnyi gyorshajtót szûrtek ki, az ellenõrzést a rendõrség folytatja.

Csökkent a halálos és a súlyos sérüléssel járó közúti
balesetek száma Magyarországon. Az Országos Rendõrfõkapitányság tájékoztatása szerint ez az április óta mûködõ, VÉDA néven ismert új traffipaxok visszatartó erejének köszönhetõ, ugyanis a közlekedési balesetek egyik
leggyakoribb oka a sebességtúllépés.
– Naponta hozzávetõlegesen egymillió jármû ellenõrzését végzik el a VÉDA rendszer elemét képezõ fixen telepített komplex közlekedési ellenõrzési pontok. Az adatok szerint minden ezredik jármûvezetõ követ el szabálytalanságot, a legtöbben sebességtúllépés miatt kapnak
büntetést – tudtuk meg az Országos Rendõr-fõkapitányság Kommunikációs Szolgálatától.

KÖZEL 80 EZER SZABÁLYSZEGÉS
A rendõrség összegezte a június 30-áig tartó idõszak
során rögzített és a közigazgatási hatósági szolgálatok által feldolgozott adatokat. Tájékoztatásukból kiderült, 2016.
április 5. és 2016. június 30. között eltelt idõszakban összesen 79 332 közigazgatási határozatot hoztak a mobil és fix

kamerák által rögzített közlekedési szabályszegések elkövetése miatt. Ezek meghatározó többségét a sebességtúllépések adták. Az adatok alapján az utánfutóval közlekedõk
mellett a 3500 kilogramm megengedett legnagyobb
össztömeget meghaladó gépkocsik vezetõi is nagyobb
arányban követtek el sebességtúllépést, ugyanis nem vették figyelembe, hogy számukra autópályán legfeljebb 80
km/óra, lakott területen kívüli úton pedig 70 km/óra a megengedett legnagyobb sebesség, függetlenül attól, hogy a sebességkorlátozó tábla ennél magasabb értéket jelez.

A legnagyobb videómegosztón felvételek is keringenek arról, hogy néhány autós hogyan rendez gyorsulási versenyt éjszaka Nyíregyházán, vagy éppen
gépkocsijukkal milyen bravúrra képesek.
– A lakossági bejelentések arra vonatkoztak, hogy
a városban visszatérõen, többször is ugyanazok a jármûvek, nagy sebességgel száguldoztak. Nem arról volt
szó, hogy éppen valaki a várandós feleségét vitte motorral a kórházba – mondta Fülöp Gergely, az MRFK
sajtószóvivõje.

KEDVEZÕ TENDENCIA
Közölték: visszatekintve, 2015. április 1. és 2015. június 30. között 126 közlekedési baleset során 144 ember
vesztette életét, míg 2016 ugyanezen idõszakában, 111
esetben 115-en. Tavaly április, május és június hónapokban 1423-an, míg az idei második negyedévben 1287-en
szenvedtek súlyos sérülést közlekedési balesetek során.
Bíznak abban, hogy a kedvezõ tendencia folytatódik, kevesebben veszítik életüket és javul a közlekedésbiztonság
Magyarország útjain.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Az utóbbi két hétben a rendõrség az ellenõrzéseken
több tucatnyi felvételt készített gyorshajtókról, a jármûvek üzemben tartói a napokban kapják meg az errõl
szóló közigazgatási bírságot. Van olyan autós, akinek
sebességtúllépés miatt 200 ezer forintot kell fizetnie.
Az akciónak nincs vége, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság és a megyei rendõr-fõkapitányság közlekedési
osztálya azokat a város más pontjain is megismétli.
(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Felhívjuk a Tisztelt Kereskedõk figyelmét, hogy amennyiben a VIDOR Fesztivál ideje alatt a nyilvántartott nyitvatartási idõtõl eltérõen kívánnak
nyitva tartani, az erre irányuló bejelentésüket a vonatkozó kereskedelmi jogszabályok értelmében kötelesek a nyitvatartás változtatása elõtt kereskedelmi hatóságunkhoz bejelenteni.
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a vendéglátóhelyek kizárólag a
közterület-bérleti szerzõdésben foglalt területet használhatják elõkertnek, a VIDOR Fesztivál idején a rendezõk, valamint a közterület-felügyelõk kéréseit, utasításait kötelesek betartani.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Hatósági Fõosztály

SUNSHINE FM SZÜLETÉSNAP SZOMBATON
Bár minden évben fergeteges bulival
ünnepli a 99,4 Sunshine FM a születésnapját, az idei jubileumi parti augusztus 27-én
(jövõ szombaton) a Nyír Plaza parkolójában, több szempontból különleges lesz.
Az idén 15 éves rádió mára szerves
része Nyíregyháza pezsgõ vérkeringésének, ami nem valósulhatott volna meg a
hallgatók nélkül, akiknek most is az ünnepelt ad ajándékot.
Ezúttal ne szervezzenek délelõttre sem
programot, hiszen már 10 órától egy Családi Sportnappal, egy „Mozdulj Nyíregyháza 0. nappal” várják a sportolni vágyókat. Rubint Réka „könyörtelen” alakreformra invitál mindenkit, majd lesz aerobik, zumba is a programban, a mozgalmas órák után az Underground Funkcionális Edzésközpont oktatóival lazulhatnak
el. Mindezzel párhuzamosan egészségügyi állapotfelmérésre és sportágak megismerésére is lesz lehetõség.
2016. AUGUSZTUS 19.

SZTÁRPARÁDÉ ÉS TÛZIJÁTÉK
A délutáni egyik leglátványosabb momentuma a Miss Summer Sunshine Szépségverseny, melynek gyõztese egy évig
képviselheti a 99,4 Sunshine FM-et.
A születésnap nem lenne teljes Magyarország legnépszerûbb elõadói nélkül,
ezért most is csak a legjobb fellépõkkel
ünnepelhetnek: Oláh Gergõ, Animal
Cannibals, Kasza Tibi, Gáspár Laci, Hõsök, Dj Till és Torma Kata, Young G, BNG,
STAR School Énekiskola.
A Nyír Plaza parkolójában 21.15-kor, a
hagyományoknak megfelelõen, a megye
legnagyobb tûzijátékával és a New Level
Empire élõ koncertjével zárul a program.
„De az éjjel soha nem érhet véget...”, hiszen a szülinapi After party a Club Hollywoodban és a szomszédságában lévõ
Móricz Kertben folytatódik. Fellépõk: Bye
Alex és Náksi Attila, Stereo Palma.
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CSÚSZDABAJNOKSÁG

TÍZ GÓL

A Nyíregyházi Sportcentrum úszói
az idény zárásaként harmadik alkalommal vettek részt a VII. Országos Csúszdabajnokságon Debrecenben. Szurovcsák Ivett a felnõttek között ezüstérmet, Ónodi Gyula a 16 év alattiak
kategóriájában bronzérmet, Urbin Zsófia 8 évesen a 10 évesek között aranyérmet, Molnár Laura és Valent Gergõ
pedig párosban bronzérmet szereztek.
A Sportcentrum szakágvezetõje sem
maradhatott ki a megmérettetésbõl,
Urbin Tamás a „Királykategóriában” a
dobogó harmadik fokára állhatott, és
még a családi kategóriában is elindult
Zsófival, ahol sikerült egy országos
bronzérmet csúsznia.

Az abaújszántói edzõtáborban folytatta a felkészülését a bajnokságra a
Nyírség NSC nõi labdarúgó-együttese.
A tábor zárásaként megmérkõztek a
Diósgyõr U18 csapatával. Kicsit fáradtan mozgott a csapat, de így is fölényes,
10–1-es gyõzelmet aratott. Az együttes a héten Debrecennel, jövõ héten a
Balmazújvárossal folytatja edzõmérkõzéseit, készülve a szeptember 10-ei
rajtra. Az U15-ös csapat a XXVI. Karnevál Kupán vett részt Debrecenben.
A nyíregyháziak 3–1-re verték a DEACot, 4–0-ra a Balmazújvárost, 3–1-re a
Hajdúböszörményt, és 0–0-ra végeztek
az Újszentiván ellen, így megnyerték
a tornát.

EGYÉNI CSÚCS RIÓBAN!

Helebrandt Máté (középen) egyéni csúcsot döntött az olimpián
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STRANDBIRKÓZÁS SÓSTÓN

GYÕZÖTT A SZPARI

A hétvégén a Nyírsport SE megrendezte a II. Sóstó Kupa Nyílt Strandbirkózó versenyt, melyet Nyíregyháza
MJV Önkormányzata is támogatott. A
kedvezõtlen idõjárás ellenére közel 60
nevezõ részvételével zajlott a jó hangulatú „ölre menés”. A népi magyar
birkózás szabályaihoz nagyban hasonlító sportot az ovisoktól a veteránokig
bárki kipróbálhatta. A mérkõzéseken a
földre vitel kettõ, míg a pályáról való
kitolás egy pontot ért. A sportág arra is
jó volt, hogy népszerûsítse a birkózást.

Második idegenbeli meccsén is gyõzött a Nyíregyháza Spartacus. Ezúttal
a Mosonmagyaróvár ellen nyert a
Szpari 1–0-ra. A Spartacus továbbra is
veretlen az idei bajnokságban, két gyõzelem mellett két döntetlenje van a labdarúgócsapatnak. A szezonból eddig
négy forduló ment le, és nagyon szoros az állás a tabellán. A Nyíregyháza
Spartacus vasárnap a Siófokot fogadja
a Városi Stadionban, majd a jövõ héten szerdán ismét hazai pályán játszik
a Kozármisleny ellen.

Helebrandt Máté is rajthoz állt Rióban
az olimpián. A nyíregyházi versenyzõ azzal a céllal vágott neki a 20 kilométeres
gyaloglásnak, hogy megdöntse egyéni csúcsát. Bár Máté azt tervezte, hogy az elsõ
kilométereken az élmezõnnyel tart, ez
azonban a nagy tempó miatt nem sikerült.
4 kilométer után az 58. helyen állt, a részidõk viszont biztatóak voltak. A Sportcentrum atlétája nagy hajrába kezdett féltáv
után, és sorra elõzte meg ellenfeleit, végül
pedig a 28. helyen ért célba, 1 óra 22 perc
31 másodperces idõeredménnyel, új egyéni csúccsal! A nyíregyházi sportoló 3 perc
17 másodperccel maradt csak el a gyõztes
kínai Wang Csen mögött, azaz nagyon szoros volt a mezõny.
– Tudtam, hogy az elején mindenki nagyon bekezd majd, még azok is, akik nincsenek olyan állapotban, hogy ezt a tempót végig bírják, de ez az olimpia, min-

denki szeretne az élmezõnyben végezni.
Higgadtnak kellett maradnom, és minden
körben végig figyeltem az órát, hogy tartsam azt az iramot, melyet elterveztem. Ez
sikerült is, és fokozatosan léptem egyre
elõrébb. Volt egy maroknyi nyíregyházi
szurkolótábor is, élükön a szüleimmel és
a párommal, akik végig buzdítottak. Amikor elhaladtam mellettük, mindig hallottam a hangjukat, és talán ennek is köszönhetõ, hogy sikerült megdöntenem az egyéni csúcsomat, és a 28. helyen célba érnem. Nagyon boldog vagyok. Mivel egyedüliként képviselhettem Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét, ez terhet is jelentett,
de remélem, sikerült megfelelnem az elvárásoknak! Hogy mit hoz a jövõ? Négy
év múlva Japánban szeretnék ismét ott lenni, és a terveim között a 2024-es olimpia
is még szerepel, remélem, Budapesten –
mondta Helebrandt Máté.

A LEGJOBB MAGYAR
A legjobb magyar jelenleg a golf világranglistán Závaczki Bálint. A 14 éves nyíregyházi versenyzõ a múlt hétvégén a felnõttek között lett negyedik a Magyar Nyílt
Bajnokságon.

SPORTPROGRAM
Augusztus 21., vasárnap 17.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Siófok
labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 21., vasárnap 21.00 Nyíregyháza Spartacus–Siófok labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Második alkalommal talált be egy ütésbõl a lyukba a közelmúltban Závaczki Bálint, ez pedig még sok profi játékosnak egyszer sem sikerült. A nyíregyházi golfozó
vasárnap még a Magyar Amatõr Nyílt Bajnokságon szerepelt és lett negyedik, kedden pedig már Lettországba egy rangos
nemzetközi tornára utazott. Az elmúlt idõszakban zsúfolt volt a programja, de jól sikerültek a versenyek.
– Belgiumban volt egy Junior Open, azt
megnyertem, majd a válogatottal a European Young Mastersen vettem részt, ahol
14 évesen a 16 évesek között versenyezhettem, és végeztem az elsõ harmincban.
A világbajnokság is jól sikerült, az elsõ tízben zártam – mondta Závaczki Bálint golfozó.
Ezekkel a versenyeredményekkel rengeteg ranglistapontot szerzett a sportoló, és
jelenleg legjobb magyarként a 2500. Egy
éve még az 5700. helyen állt.

JÓ TANULÓ-JÓ SPORTOLÓ
Idén új szettet használ, ezért szükség volt
egy háromhetes edzõtáborozásra is, hogy
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Závaczki Bálint jól szerepelt a nemzetközi versenyeken
megszokja az ütõket, a táborozás alatt pedig folyamatosan bújta a könyveket, hogy
magántanulóként teljesítse a féléves vizsgákat. Nyolcadik éve lett kitûnõ, így a közelmúltban átvehette a Jó tanuló-Jó sportoló elismerõ címet Budapesten.

A CÉL AZ OLIMPIA
A golf 112 év után ismét szerepel az
olimpia programjában, így Bálint álma is
az, hogy 2024-ben képviselhesse Magyarországot az ötkarikás játékokon.
2016. AUGUSZTUS 19.

PROGRAMOK

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.nyiregyhaza.hu.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Jósa András Múzeum az idei évben „A hõsök
bennünk élnek” címmel rendezi meg a Szabolcs megyei képzõ- és iparmûvészek éves seregszemléjét, a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárlatot.
A pályázattal az 1956-os magyar forradalom és
szabadságharc eseményeinek 60. évfordulójára kívánnak emléket állítani. Ösztönözni és díjazni szeretnének minden olyan új mûvészeti alkotást, amelynek témája az ’56-os forradalom és szabadságharc.
A kiállításon részt vehet minden Szabolcs-SzatmárBereg megyében élõ amatõr és hivatásos képzõ- és
iparmûvész, alkotónként – mûfaji és tematikai megkötések nélkül. A beadott alkotások nem lehetnek
2015. évinél régebbi mûvek. A kiállítás megnyitásának tervezett idõpontja: 2016. szeptember 9. A kiállítás zárása: 2016. október 16.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. augusztus 22., 17.00 óra.
Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház, Nyíregyháza,
Honvéd u. 41.

PÓTFELVÉTELI ÉS -BEIRATKOZÁS

CSALÁDI NAP. 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.nyiregyhaza.hu.

Értesítjük a kedves érdeklõdõket, hogy a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskolában 2016. szeptember 1-jén, csütörtökön 14.00–18.00 óráig pótfelvételi meghallgatást és pótbeiratkozást tartunk.

SURRANÓ ÉS BREKKENÕ. A Burattinó Bábszínház elõadása: augusztus 21-én 10.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

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.

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN. A Nefelejcs Egyesület a
Nemzeti Együttmûködési Alap „Szakmai program” támogatásával 10 alkalomra szóló rendezvénysorozatot indított,
május 30. és szeptember 6. között, Gyógyítsunk másképpen
címmel. Augusztus 23-án 10.00: Légzõgyakorlatok, relaxálás.
Helyszín: Erdei Tornapálya. A foglalkozások ingyenesek.
JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDÕ. A Sz-Sz-B Megyei Szociális Intézmények és Szakemberek Egyesülete (SZISZE) a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával tagjainak játékos
sportvetélkedõt szervez augusztus 24-én 14.00 órától az Erdei Tornapályán. A mozgásos/játékos feladatokon kívül a résztvevõk összemérhetik tudásukat irodalmi és történelmi ismeretekbõl is. Természetesen nem marad el a nóta- és népdaléneklés sem. Végezetül minden résztvevõ szerény jutalomban részesül.
„BORBÁNYAI GÓLBÁNYA II.” A nagy sikerre való tekintettel ismét kispályás focibajnokságot szervez a Borbányai
Mûvelõdési Ház „Borbányai Gólbánya II.” címmel, amelyre

SULYÁNBOKORI TALÁLKOZÓ. Az EMEL Egyesület által
szervezett Sulyánbokori Találkozóra várják az érdeklõdõket
augusztus 27-én 10.00 órától Sulyánbokor tanyaközben. A
rendezvény a Sulyánbokorban élõk, az onnan elszármazottak
és bármilyen kötõdéssel rendelkezõk részére biztosít lehetõséget a találkozásra. Program: Megnyitó. Bokortanyák története
– elõadás, kibõvítve a résztvevõk emlékeivel, történeteivel.
Népdalkör mûsora. Közös imádság, ebéd. Természeti értékek
a bokortanyákon – elõadás. Régi emlékek felidézése, Sulyánbokori legek – beszélgetés. Fafaragó és kovácsbemutató, népi
gyerek játszósarok, régi fotókból kiállítás.
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.

A mûvek beadásának helye és ideje:
Jósa András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér
21.), 2016. szeptember 1-2. 8–17 óra között.
A mûvek beadásának feltételei:
A beadható alkotások száma alkotónként: max. 3 db,
amelyekbõl a kiállításra kerülõ alkotásokat szakmai
zsûri válogatja ki.
1. grafika, fotó – maximum 100x70 cm méretben (keretezve, üveggel és akasztóval ellátva)
2. festmény – maximum vízszintesen max. 120 cm,
függõlegesen max. 200 cm méretben, sorozatból 1
(legfeljebb 3 db-ból álló)
3. plasztika – maximum 1 m2 alapterületen, éremsorozatból 1 (maximum 5 db-ból álló)
4. iparmûvészeti alkotás (textil, üveg stb.) – maximum
1 m2 alapterületen
A tárlatra beadott alkotásokat szakmai zsûri bírálja
el, amely javaslatot tesz a mûvek kiállítására, és a legjobbnak tartott két alkotás díjazására. A zsûri fenntartja magának a válogatás, esetleges kizsûrizés, és a
sorozatok megbontásának a jogát!
Bõvebb információ kérhetõ a Jósa András Múzeum postai és elektronikus címein. Telefon: 42/315-722.
E-mail: ximenamad@gmail.com, info@josamuzeum.hu.

2016. AUGUSZTUS 19.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A PROFESSZORI ISKOLA ALAPÍTÁSÁNAK 210. ÉVFORDULÓJÁRA
„Az 1806-dik év augusztus 20-dika
gymnasiumunk alapításának napja” –
írta Martinyi József fõgimnáziumi tanár abban a dolgozatában, amelyben a professzori iskola majd fél
évszázados történetét ismertette.
Miután Nyíregyháza evangélikusai
az 1753-as évet követõen megvetették lábukat a nyíri homokon,
mezõvárosi kiváltságot szereztek,
templomot építettek és a földesuraiktól való megváltakozáson munkálkodtak, 1806-ban elérkezettnek látták
az idõt, hogy középfokú iskolát létesítsenek. E célból alapították a professzori iskolának nevezett „középtanodát”, amely „alapját vethette
meg a magasabb, a tudományos kiképeztetésnek” és
ahol a „serdültebb” ifjúságot „tiszta, józan, protestánsszellemben” nevelik.
Az arra érdemes diákokat egy professzor tanította, aki
az evangélikus teológiai akadémia vagy fõiskola elvégzése mellett pedagógiai alapismeretekkel is rendelkezett.
Az õ feladata volt, hogy egy-egy tanévben, a négy egymásra épülõ évfolyamban 35–43 diákot osztatlan formában, egy tanteremben tanítson. Nagy óraszámban sajátították el a latint és cél volt még a magasabb általános
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mûveltség megszerzése is. Ezek birtokában
tölthettek be késõbb vezetõ értelmiségi
pályát a városban. A második év végén a kiemelkedõen tehetséges tanulók felvételt nyertek a felvidéki evangélikus kollégiumokba is.
A professzori iskola épületének
alapkövét 1807-ben tették le,
amely az egyházközség tagjainak
áldozatkészségébõl, Sexty András
mérnök tervei alapján épült fel. Az
iskola egykori épülete látható azon az
emléktáblán, amelyet 2003-ban lepleztek le a Luther-ház falán.
Egy 1849-ben megjelent osztrák rendelet,
amelynek hatályát 1851-ben hazánk iskoláira is kiterjesztették, megszüntette azokat az elemi foknál magasabb iskolákat, amelyekben több évfolyam tanulóit
összevontan, egyetlen osztályteremben, egyazon pedagógus tanítja. Így a professzori iskolában 1852-ben már
nem indítottak elsõ évfolyamot és 1854-ben a vezetõ
professzor alkalmazását is megszüntették. Az algimnázium megnyitásáig, 1861-ig „fakultatív” keretek között
azonban tovább folyt az oktatás.
(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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