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ÁLLATPARK

JÉGVILÁG.
Az egyik leglátványosabb és legnagyobb
állatparkos beruházás
a Jégkorszaki bemutató lesz.
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VIZES VB

VIDOR PROGRAM

KÖZLEKEDÉS

KEREKEZÉS TOKAJIG.
Még hivatalosan nem
adták át, de már lehet
használni a Nyíregyháza és Tokaj közötti
kerékpárutat.
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BALATON-ÁTÚSZÁS

13

MANDALA NYÁR

TURISTAKÉNT, ITTHON
Hallottunk már olyan véleményt az idei nyaralás tervezésekor: innen, hová? S
hogy valóban mi mindent csinálhat egy nyíregyházi itthon, a következõ napokban,
ha kikapcsolódni szeretne? Az Õrült nõk ketrece megy a szabadtérin, parádés szereposztással, két estén át. Indul a Mandala Nyár is, szombaton pedig rátesz egy
lapáttal Sóstó, hiszen mindenkit vár a Sárkányhajó Fesztivál, amely bográcsok mellé is csábítja a finomságokra vágyókat – közben a medencék mellett tovább pörög
az ország legnagyobb strandfoci tornája. A múzeum (ahol már 10 százalék kedvezmény jár a fürdõzõknek a jegyárból) mûsoron tartja a június végén sokakat megérintõ „nõies” kiállításait. A könyvtárban újabb „Értékes Este” várja az érdeklõdõket
hétfõn. Vagy egyszerûen: ott a Tófürdõ, kiváló vízminõséggel. Netán egy klimatizált
szoba tévével, az NYTV kínálatával (folytatódik a Rocktörténet!), „esetleg” másutt a
vizes vb-vel. Részletek a lapban és a nyiregyhaza.hu-n.
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PIACI MÛVÉSZ(ET)I ALKOTÁSOK

Egyedi, a vásártér hangulatához illõ mûvészi alkotások kerültek fel a Búza téri piac
oszlopaira. A betonlábazatok eddig szürkén, egyhangúan tartották a tetõszerkezetet,
most megszínesedve várják az árusokat és vásárlókat. A Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium diákjai és tanárai társadalmi munkában végezték a festést, csakúgy, mint
korábban a Tokaji úti Vásártéren.

MÁR ÉPÍTIK A VASÚTI ÁTVEZETÉST
Elkezdõdött a Kemecsei úti vasúti átjáró gyalogos-kerékpáros átvezetésének kiépítése. A MÁV tájékoztatása
szerint július 22-én ideiglenesen forgalomba is helyezik a
biztonságos átkelõt.
Mint ismert, a nyíregyházi önkormányzat még 2014ben építette meg a Kemecsei út, a Korányi Frigyes utca és
a Blaha Lujza sétány csomópontjánál a biztonságos gyalogátkelõt és a kerékpárút átvezetõ szakaszát. A vasúton
átvezetõ terület tulajdonosa a MÁV, így velük egyezett meg
az önkormányzat, hogy ezt a vasúttársaság saját beruházásban valósítja meg. A város az elõkészítésben és az engedélyeztetésben segített a gyorsabb megvalósulás miatt,
hiszen környezetvédelmi hatásvizsgálatot is kellett készíteni, mivel Natura 2000-es területet is érint a beruházás.

GYALOGOS- ÉS KERÉKPÁRÚT
A MÁV sajtóosztályától megtudtuk: a helyszínen járdát
(azaz gyalogutat) és kerékpárutat is építenek. Az önkormányzattal közös projekt keretében a gyalog- és kerék-

párút hiányzó szakaszainak megépítését, továbbá vasúti
keresztezések, átvezetések kiépítését végzik. A kerékpárutat is csatlakoztatják a meglévõ peronhoz, illetve térvilágítást is kiépítenek az átjáró környezetében. A peron részleges átalakítására is sor kerül az új elrendezésnek megfelelõen. A kerékpárút kialakítása kapcsán a forgalomtechnikai feladatok (felfestés, kitáblázás stb.) az önkormányzat feladata. Az út egyben gyalogos- és kerékpárút is lesz,
ennek megfelelõ szélességgel készül az útszakasz és a
vasúti átjáró is.

KILÁTÓ A BUJTOSON
Elkezdõdött a tervezése annak a kilátónak, amit a
NYÍRERDÕ Zrt. – a város vezetésével történt többszöri egyeztetés után – a Bujtosi-tó partjára épít. Az
építmény 30 méter magas lesz, több kilátószinttel;
fából, illetve rétegelt-ragasztott tartók felhasználásával készül. A talajmechanikai vizsgálat már folyamatban van.

JÚLIUS VÉGÉTÕL HASZNÁLHATÓ
A szükséges, ideiglenes üzembe helyezés július 22-én
várható. A hatósági forgalomba helyezésre késõbb kerülhet sor, de a kerékpárút az ideiglenes forgalomba helyezéstõl használható lesz.
Ettõl kezdve a Blaha sétányt (tehát Sóstó) hivatalosan
is bekapcsolják a városi kerékpárút-hálózatba, hiszen az
nem ér véget a Korányi Frigyes utcán, a vasúti keresztezõdésben.

Nagyjából ez a panoráma tárulhat elénk a majdani
kilátóról

NAPRÓL NAPRA

JÚLIUS
HÉTFÕ
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JÚLIUS
PÉNTEK

NAV-ABLAKOK

JÁRDAFELÚJÍTÁS

Megyénkben most már a Nyírbátori
és a Tiszavasvári Kormányablakban is
intézhetik adóügyeiket az állampolgárok. Az adóügyi ügyfélszolgálati integráció hazai forrásból valósul meg, a tervezett beruházások és beszerzések egyszeri költsége nettó 4,73 millió forint.

Felújítja a NYÍRVV Nonprofit Kft. az
Árpád utca Arany János utca és Vécsey
utca közé esõ 88 méter hosszú járdaszakaszát. Az elöregedett burkolat korábban be is szakadt, ezért most 3
méter szélességben helyreállítja azt a
városüzemeltetõ társaság.

JÚLIUS

SZOMBAT

8

8

JÚLIUS

SZOMBAT

VASUTASNAP

VÉRADÁS NYÁRON

Vasutasnapot tartottak szombaton a
Sóstói Múzeumfaluban. A juliális eseményen részt vett dr. Seszták Miklós,
nemzeti fejlesztési miniszter is, aki
hangsúlyozta, a miniszterelnök 2019ig harmincszázalékos béremelést ígér
a vasutasoknak.

Adj vért! elnevezéssel indított véradókampányt a Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat, ehhez
csatlakozott a megyei szervezet is. Az
augusztus végéig tartó akció célja az,
hogy a nyaralások idején is ébren tartsák a véradói aktivitást.

JÚLIUS

SZOMBAT

8

JÚLIUS

KEDD

11

VOLVO SZÜLETÉSNAP

NÖVÉNYTELEPÍTÉS

A Vela Autó Kft. a héten ünnepelte
16. születésnapját. Az eseményen a
vendégek megismerkedhettek a márka legújabb, csúcstechnológiás kiegészítõkkel felszerelt modelljével, az
XC60-assal is, de a hagyományoknak
megfelelõen elfújták a gyertyákat is.

Fákat, cserjéket, örökzöldeket és
évelõket ültettek el a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai a Kígyó utcán,
illetve az útszakasz Debreceni úti csomópontjában. Ide a társaság a talajcserét követõen 21 fajta várostûrõ, jelentõs díszítõ értékû növényt telepített.

JÚLIUS

KEDD

11

JÚLIUS

SZERDA

12

KÜLÖNLEGES LEGÉNYBÚCSÚ

ÚJ „SZÕNYEG”

Megadta a módját az agglegényléttõl való búcsúzásnak az a nyíregyházi
úriember, aki a Kossuth téren, a legközelebbi barátai társaságában sörbiciklire pattant. Nem volt meglepõ,
hogy a járókelõk arcára azonnal mosolyt is csalt vele.

Felújítja a NYÍRVV Nonprofit Kft.
az Újszõlõ utca Árok és Tõke utca közötti járdaszakaszát. A rekonstrukciót a közelben található két oktatási intézmény is indokolta. A 250 méter
hosszú járda felújításához közel 30
tonna aszfaltot használtak fel.

MEGÚJULÓ BÖLCSÕDÉK

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény keretében mûködõ több
bölcsõde is megújul a nyár folyamán. A
nevelési intézményekben elsõsorban kisebb felújítási munkálatokat végeznek,
egy nagyobb beruházás pedig a Családok
Átmeneti Otthonát érinti majd.
Nyílászárókat cseréltek, elvégezték a
szükséges padló- és falburkolási, valamint
festési munkálatokat is – az Õzike Bölcsõde tavaly nyáron újult meg. A város itt közel 15 millió forintot költött a szükséges
állagmegóvási feladatok ellátására. Idén
folytatódik a Nyíregyházi Gyermekjóléti
Alapellátási Intézmény keretében mûködõ bölcsõdék megújulása. Dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója elmondta,
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NEM ZAVARJA AZ ELLÁTÁST
A munkálatokat nem a bölcsõdék nyári szünetében végzik majd. Ennek ellenére arra ügyelnek, hogy a felújítások nem
érintik az intézményekben folyó gondozási-nevelési munkát. A bölcsõdék egy
része minisztériumi pályázatból újul meg,
míg másik részük többmilliós önkormányzati támogatásnak köszönhetõen.
(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

NYELVI TÁBOR SÓSTÓHEGYEN

Négy turnusban, csoportbontásban tanulhatják a sóstóhegyi iskolában az érdeklõdõ gyerekek az angol vagy a német nyelvet, hiszen a város önkormányzatának
nyári napközis tábori kínálatában nyelvi
kurzus is szerepel.
A második turnusban összesen 46 gyerek tanulja az igeidõket, játékos feladatokon keresztül foglalkozik nyelvtannal, és
fejleszti a tanév során elsajátított szókincsét.

LÁNGOSOZÁS A PROGRAMBAN

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

ezen a nyáron is több nevelési intézményben zajlanak majd kisebb munkák. A bölcsõdékben energetikai beruházások történnek, elvégzik a csoportszobák és fürdõszobák felújítását, illetve a vízvezetékhálózat rekonstrukcióját is.

A nyelvoktatók nagy gondot fordítanak
arra, hogy a táborozók merjenek idegen
nyelven megszólalni, így többek között azt
is gyakorolták, hogyan kell rendelni egy
olyan étteremben, ahol angolul beszélnek.
A vakációzó diákok nem tanulnak egész

nap. Különbözõ szabadidõs tevékenységek
is várnak rájuk. Az ismerkedést követõen
kézmûves foglalkozás, erdei séta, lovaglás, kenyérlángossütés, úszás és fagyizás
is színesíti a napközis tábor kínálatát.

TÁBOROK A SZÜNIDÕ ALATT
Az önkormányzati segítséggel megvalósuló nyári napközis táborokban reggel
nyolctól délután négyig szakemberek foglalkoznak a tanulókkal, és a napi háromszori étkezés mellett hasznos elfoglaltságokat biztosítanak nekik. A lehetõség nem
megterhelõ a szülõk számára, hiszen a
város 20,4 millió forintos támogatásának
köszönhetõen csupán az étkezésért kell
díjat fizetni, ami 2450 forintot jelent a tábor öt napjára.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2017. JÚLIUS 14.

ÁLLATPARK

ÖRÖM A HÕSÉGBEN: JÉGVILÁG IS LESZ AZ ÁLLATPARKBAN
Már elkezdõdött a Blaha Lujza sétánynál a Nyíregyházi Állatpark egyik beruházása. Ott épül majd a Pangea
Ökocentrum és Szálloda. Mint legutóbb megírtuk, a kategóriájában nemrégiben Európa legjobb állatkertjének
választott Nyíregyházi Állatpark 6,7 milliárd forintot fordíthat fejlesztésekre. Ezek egyik különlegessége a Jégkorszaki bemutató.
A már épülõ, különleges ökocentrumban két szinten 38
szobát alakítanak ki, valamint egy konferenciaterem is
helyet kap az épületben. A nem mindennapi épület sokat
segíthet majd a helyi turizmus fejlõdésében és a környezeti nevelésben is.

JELENTÕS FEJLESZTÉS
Az állatpark ügyvezetõje a Nyíregyházi Televízió kérdésére elmondta, Magyarország legnagyobb vidéki állatkert-fejlesztési csomagja került Nyíregyházára. Gajdos
László hozzátette, nagyon büszkék arra, hogy az önkormányzat nagy erõkkel melléjük állt. Az összesen 6,7 milliárd forintos fejlesztés, melynek alapja a Modern Városok
Program, több elembõl valósul meg. Többek között a
mostani fõbejárat is megújul: helyette egy modern és látványos Látogatócentrum lesz.

találkozhatnak majd mamuttal is, az idõutazás végén pedig a sarkkörök mostani élõvilágával ismerkedhetnek meg
az érdeklõdõk. Az északi és déli sark lakóit, többek között
a jegesmedvéket, többféle fókafajt és a pingvineket is hûtött, attraktív kifutókon láthatjuk majd. A Jégkorszaki bemutató a tervek szerint 2019. év végére készül el.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ÚJ LAKÓHELYEK AZ ÁLLATOKNAK
A Nyíregyházi Állatparkban jelenleg három indiai orrszarvú él – õk is új helyet kapnak majd, hiszen a Zöld
Piramis mellett épül meg az India-ház. De egy új
hópárduckifutó is bõvíti majd a látványosságokat.

JÉGKORSZAK NYÍREGYHÁZÁN
Az egyik leglátványosabb és legnagyobb állatparkos beruházás a Jégkorszaki bemutató lesz. 3,5 milliárd forintból
valósul meg a fejlesztés, ami tulajdonképpen egy többcélú,
interaktív állatbemutató, mely két hektáron terül el. Az Európában egyedülálló komplexumban a jégkorszakban élt
ember és állatok útját kísérhetik majd végig a látogatók. Így
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KÜLÖNLEGES ZEBRACSIKÓ
Igazi különlegesség, Grévy-zebra csikó látta meg a napvilágot a Nyíregyházi Állatpark Afrika panorámájában. A
Tarzan ösvény legújabb lakója máris a látogatók kedvencévé vált. A Lucy névre hallgató jövevény problémamentesen jött világra, pár perccel késõbb felállt, egy óra elteltével pedig járni is tudott. Hét hónapos koráig leginkább
anyatejjel fog táplálkozni, de valószínûleg néhány hét
múlva már elkezdi kóstolgatni a szálas takarmányból álló
menüjét is. A kéthetes zebracsikó a Nyíregyházi Állatpark
látogatóinak örömére kifejezetten élvezi a kifutót. Ivarérettségét négyéves korára fogja elérni, ekkor másik európai
állatkertbe helyezi majd a fajkoordinátora.

VILÁGBAJNOKSÁG

MA KEZDETÉT VESZI A VIZES VILÁGBAJNOKSÁG
A CANTEMUS IS FELLÉP A TÖRTÉNELMI MEGNYITÓN
Már nem kell többet aludni, ma este kezdetét veszi
magyar szempontból minden idõk egyik legnagyobb és
legösszetettebb sporteseménye, amelyen a földkerekség
legjobb úszói, vízilabdázói, mûugrói, mûúszói és óriástorony-ugrói, valamint a legjobb nyílt vízi úszói harcolnak
majd a világelsõségért. Bár nyíregyházi indulók nem lesznek a világhírû megmérettetésen, de méltó módon fogjuk mi is képviseltetni magunkat: segítenek itteni önkénteseink, mi több, a megnyitó ünnepségen fellép a Cantemus Gyermekkar is.
A vizes világbajnokságok és Magyarország történetének leglátványosabb show-mûsorával készülnek a
szervezõk a budapesti és balatonfüredi FINA-világbajnokság megnyitó ünnepségére ma este 9 órától. 4 darab 1600 tonnás uszály, 3000 négyzetméter színpad,
2000 jelmez, 40 drón és 510 közremûködõ mûvész vesz
részt a mûsorban közel 220 önkéntessel és fiatal sportolóval kiegészülve. Az összmûvészeti produkció végigvezeti a nézõket az ország történelmén, amelyben
mindig kiemelt szerep jutott a víznek, elsõsorban a
Dunának; a mûvészek a Duna vizén lévõ színpadon
lépnek fel. Itt lesz Cee Lo Green, Grammy-díjas amerikai zenész, dalszerzõ, elõadómûvész, rapper és zenei
producer is, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, a Magyar
Állami Népi Együttes, a Duna Mûvészegyüttes és az
ExperiDance Production mellett pedig több amatõr
néptáncegyüttes, artisták, akrobaták, modern és balettmûvészek, illetve a ritmikus gimnasztika válogatott csapata is bemutatkozik majd. Az azonban nem kis büszkeségre ad okot, hogy az este folyamán fellép a nyíregyházi Cantemus Gyermekkar is.

ÚSZÓ SZÍNPADON, A LÁNCHÍD LÁBÁNÁL
Szerdán délután, lapzártánkkor már javában próbált a
nyíregyházi Cantemus Gyermekkar Budapesten, a vizes
vb helyszínén, hogy aztán – egy világszínvonalú összmûvészeti produkció részeként – ma este megismertethessék a nagyközönséggel a magyar énekkari kultúrát.
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Szabó Soma karnaggyal, a Nyíregyházi Cantemus Kórus
mûvészeti vezetõjével még a fõpróba elõtt beszélgettem.
– A Mûvészetek Palotája – õk a szervezõk – és a Budapesti Music Center – õk koordinálják a megnyitó zenei
részét – vették fel velünk a kapcsolatot. Nagy örömmel
teszünk eleget a felkérésnek, ami arra vonatkozott, hogy
Eötvös Péter zeneszerzõnek a zenemûvét szólaltassuk meg
a megnyitón. A darab egyébként a vízzel kapcsolatos. Ezt
fogja a Cantemus Gyermekkar elénekelni egy úszó színpadon, a Lánchíd lábánál, ahol 45 fõvel lépünk fel.

A ZÁSZLÓKAT IS ÕK VISZIK
– A cantemusos gyerekek számára, a fellépés mellett,
külön nagy élmény lesz, hogy a csapatok felvonulásakor
õk viszik majd a zászlókat is. Nagy megtiszteltetés ez az
énekkar életében. Különleges maga az alkalom is, nagyon
nagy élmény, hogy a világszínvonalú produkcióban a
magyar énekkari kultúrát a Cantemusnak kell majd bemutatni.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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AKTUÁLIS

„DRÁGA DOLOG” TILOSBAN FÜRDÕZNI

KEDVEZMÉNYES
BELÉPÕJEGYEK
Együttmûködési megállapodást kötött a Jósa András Múzeum és a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. A múzeum
látogatói, jegyük felmutatásával 10 százalék kedvezményt kapnak a Sóstó-Gyógyfürdõk valamennyi fürdõjében és strandján. Ugyanez a kedvezmény illeti meg
azokat a kikapcsolódókat is, akik elõször csobbannak,
majd a Jósa András Múzeum belvárosi tagintézményeit
kívánják megtekinteni – tudtuk meg dr. Rémiás Tibortól, a Jósa András Múzeum igazgatójától.

Ahogy beköszöntött az igazi kánikula, aki csak teheti,
vízpartok közelébe menekül, hogy így vészelje át a sokszor tikkasztó forróságot. Rengetegen keresik a felüdülést, a kikapcsolódást, valamint az úszás lehetõségét a
Sóstói-tó partján is, illetve annak hûsítõ habjaiban, de
olyanok is akadnak, akik a kijelölt strand helyett, inkább
„tilosban” teszik meg mindezt.
A nem kijelölt helyen történõ fürdõzésnek veszélyei is
vannak, sajnos nyaranta országszerte egymást érik a tragikus vízibalesetek és halálesetek. Pék Jánostól, a SóstóGyógyfürdõk Zrt. mûszaki és üzemeltetési vezérigazgató-

SZIGORÚ SZABÁLYAI VANNAK
– A fürdõhelyek kijelölése hatósági eljárás keretében történik, melynek rendkívül szigorú szabályai
vannak. A fürdõhelynek meg kell felelnie a mûszaki,
technológiai, biztonságtechnikai, környezetvédelmi,
higiéniai és egészségügyi elõírásoknak. A mûködés, a
szolgáltatás minden feltételét, jellemzõjét üzemeltetési szabályzatba, illetve üzemnaplóba kell rögzíteni. A fürdõvíz minõségét pedig a hatóság folyamatosan ellenõrzi és osztályba sorolja.
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helyettesétõl megtudtuk, a sóstói tavak környékén is gyakorta találkozhatunk a fürdõzés nem legális módját választó, a szigetrõl, a keleti partról és a kempingbõl könnyelmûen, meggondolatlanul vízbe merészkedõ fürdõzõkkel.
Õk megfeledkeznek a szabad vízben való tartózkodás
alapvetõ szabályairól, kockáztatva egészségüket, testi épségüket, és figyelmen kívül hagyva a vonatkozó jogszabályi elõírásokat. A természetes tavak vizében fürödni
ugyanis csak azokon a helyeken szabad, amelyeken azt
nem tiltják, illetve kijelölt fürdõhelynek minõsül.

– A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.-nek tavaly több mint
500 ezer látogatója volt – errõl már a cég vezérigazgatója beszélt. Dr. Podlovics Roland hozzátette, a nyári
szezonban van mindig a legtöbb vendég. Tavaly júni-

ÚSZÓMESTEREK IS FELÜGYELIK
A vízvizsgálatok eredményeként a sóstói Tófürdõ évtizedek óta csak kiváló minõsítést kapott, ráadásul a gondtalan, biztonságos fürdõzést jól képzett, mentésben és elsõsegélynyújtásban gyakorlott úszómesterek felügyelik. A
vezérigazgató-helyettes arra hívja fel a figyelmet, hogy nem
érdemes a tiltott helyen való fürdõzés kockázatait bevállalni, hiszen nemcsak hogy balesetveszélyes, de szabálysértési bírsággal is járhat. A szabad víz minden élménye
elérhetõ és minden veszélye kiküszöbölhetõ, ha a kijelölt
fürdõhelyet választjuk.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Dr. Podlovics Roland és dr. Rémiás Tibor az együttmûködés aláírását követõen
usban, júliusban és augusztusban összesen 308 ezren
érkeztek a sóstói fürdõkbe. Az idei év sikeresebb lehet a tavalyinál, hiszen a szezonon kívüli idõszakban
több vendég érkezett a fürdõkbe. Együttmûködési megállapodásokkal azonban tovább tudjuk segíteni a turizmus erõsödését.
A megállapodás aláírásánál elhangzott, a kedvezményt
5 napon keresztül tudják majd érvényesíteni a nyíregyháziak és a turisták is.
(Szerzõ: Dér Vivien)
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SIKERTÖRTÉNET

A „HONFOGLALÁSTÓL” A HIMALÁJÁIG
MÁR KÉTSZER MEGJÁRTA A HALÁLZÓNÁT A NYÍREGYHÁZI LÁNY
Hónapokig tartó küzdelem lavinákkal, jégfalakkal és
sziklás sziluettekkel. Az út során az átlaghõmérséklet
mínusz 35 fok, a halálzónában nincs, aki menet közben
megölelne vagy bátorítana. Csak csend van és üresség.
Több mint hétezren jutottak már fel a Mount Everest csúcsára, de jóval száz feletti azok száma is, akik oda is vesztek. A Nyíregyházán született Ugyan Anitának sikerült
legyõznie a világ tetejét. A Honfoglalás utcából (itt élt)
eljutott a Himalájáig, és kétszer meghódította a magas
hegyet. Ráadásul elõször, 2009-ben, az elsõ magyar nõként...
Idén tavasszal két magyar hegymászó, Klein Dávid és
Suhajda Szilárd tartotta – nem kis túlzással – lázban az
országot, amikor elindultak a Mount Everestre, hogy a
magyarok közül elsõként, oxigénpalack használata nélkül érjenek fel a világ legmagasabb pontjára. Szilárdnak
egészsége, illetve az expedíció sikere érdekében 6500
méteren vissza kellett fordulnia, de végül Dávidnak sem
sikerült a csúcsmászás. Õ az erõs szél miatt, 8115 méterrõl kezdett el ereszkedni. A „tiszta mászás elvérõl” és a
halálzónáról Ugyan Anitával nosztalgiáztunk – a közelmúltban a megyei könyvtárban a magashegyi expedíciók
világát mutatta be az érdeklõdõknek –, aki elõször 2009-

Anita a Gasherbrum I. csúcsán, 8068 méteren
sok területe van, mindegyiket nagyon szeretem, de én inkább a magashegyi expedíciós mászásban teljesedtem ki.
A terhesség alatt ugyan még voltak könnyebb sziklamászásaim és persze azóta is vannak, de már csak alkalmanként. Nagy hegyeken nem voltam és nem is tervezem a
közeljövõben. Egy ilyen expedíció két hónapig is eltarthat
és ez túl hosszú távollétet jelentene a családomtól – kezdte a beszélgetést.

NEM A VESZÉLYEKRE FÓKUSZÁLT
– Ráadásul nagyon sokan balesetet is szenvedtek már a
Mount Everesten. Én mindig tisztában voltam azzal, hogy
a hegyeken rengeteg veszély leselkedik ránk, olyanok is,
amelyeket a legjobb felkészültség ellenére sem zárhatunk
ki. A természetet nem lehet legyõzni. Nem lehet elõre tud-

KRITIKUS HATÁR
Everest alaptábor, Puja. Ünnepség a mászás elõtt
ben jutott fel a Mount Everestre. Majd 2010-ben õ is oxigénpalack használata nélkül szerette volna meghódítani
a hegyet, de a nehéz körülmények miatt, végül csak ennek segítségével jutott fel.

„A MAGASHEGYEKEN TELJESEDTEM KI”
– Már hét év eltelt azóta, hogy május 17-én második
alkalommal feljutottam a Mount Everestre. Az expedíció
után a családi élet örömei váltak fontossá, a következõ
évben meg is született a kislányom. A mászásnak nagyon
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– Az Everest magassága jóval több mint bármelyik
más 8000 méteres hegyé. Úgynevezett halálzónáról
7500 méter felett beszélünk. 8500 méter felett pedig
már egy olyan kritikus határral szembesülhetünk, ahol
a levegõ oxigéntartalma is nagyon kevés. Ebben a
magassági zónában rendkívül extrém hatások érik a
szervezetet, a hõmérséklet is -35–40 C fok körül alakul. Ha a körülmények, vagy éppen a mászó állapota
nem tökéletes, az könnyen végzetes lehet. A palack
nélküli mászáshoz mindennek szinte tökéletesnek kell
lennie. Az alacsony oxigénszint miatt, ilyen magasságban nemcsak fizikailag, szellemileg is más állapotba kerül a hegymászó, így a bölcs ítélõképesség és
koncentráció is nehézzé válik.

ni, hogy mikor indul el egy lavina, mikor törik le egy szikladarab, ami lefelé száguldva bárkit eltalálhat, vagy mikor omlik össze egy hatalmas jégtömb a gleccseren. A
hegyekre mindig úgy indultam el, hogy nem a veszélyekre, a félelemre fókuszáltam, hanem a sikeres mászásra, a
jó lehetõségekre. Szerencsés vagyok, mert mindezeket
többször is megélhettem.

FÉL ÓRA A CSÚCSON
Mi hiányzott neki a legjobban a mászások során? Anita
azt mondja, a hegyen sok szempontból egy nagyon ingerszegény környezetben volt, minimális komforttal, és ezután
olyan dolgok is, amelyek teljesen természetesek otthoni körülmények között, hatalmas élményt jelentettek számára.
Ilyen volt a hegyek után meglátnia a zöld füvet és fákat,
vagy az elsõ igazi fürdési lehetõség.
Fél órát töltött a 8848 méteres csúcson, mert bár hiába
elérte, ott még nem volt vége a mászásnak, hiszen lefelé
még óvatosabbnak kellett lennie. A felhõtlen boldogságot
így csak azt követõen érezte, amikor újra visszatért az alaptáborba.

A NEHÉZSÉGEK ELTÖRPÜLNEK
– Egy ilyen mászás csodálatos élményeket nyújt, ami jelentõsen befolyásolja az életünket, jellemünket. Szeretek
otthon ránézni egy-egy hegy képére, és ha sikerült a csúcsát is elérni, akkor nagy boldogsággal tölt el. Minden egyes
lépésére emlékszem az odáig elvezetõ útnak. Általában
mindig vásároltam egy kis emléket és ha ezekre tekintek,
akkor nemcsak pillanatok, hanem szinte egyszerre az összes
élmény az expedícióról áthat, és ez fantasztikus érzés.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZÍNHÁZ

A BARÁTOK KÖZT UTÁN NYÍREGYHÁZA AZ ÁLLOMÁS
Sokak számára ismerõs lehetett az a törékeny, fiatal
hölgy, akit az évadzárón mutatott be a társulatnak Kirják
Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója. Schmidt
Sára a Duna Televízió immár két évadot maga mögött
tudó Egynyári kaland címû sorozatának egyik fõszereplõje.
A remek széria Zsófiját õsztõl megismerhetik a nyíregyházi színházkedvelõk is, hiszen három itteni elõadásban
szerepel majd. Szinte hihetetlennek tûnik, de a most 23
éves színésznõ elõször 2013-ban forgatott, méghozzá a
Barátok közt címû sorozatban. Beszélgetésünk elején errõl kérdeztem.

TRAGIKUSAN ALAKULT A SORSA
– Még Székesfehérváron laktam, amikor hétvégenként
Pesten jártam egy színi tanodába, ahova a nagymamám
íratott be. Egy alkalommal onnan elvittek bennünket
castingra. Ezután eltelt egy év, amikor felhívtak a Barátok
közttõl, hogy menjek el még egyszer próbafelvételre,
aminek eredményeként beválasztottak a sorozat szereplõi közé. Ezt azért tartom fontosnak, mert akkor szerepeltem elõször kamerák elõtt, és ez az élmény megalapozta,
hogy magabiztosabban tudjak részt venni castingokon,
forgatásokon. Tragikusan alakult az általam alakított lány
sorsa, mert rádõlt egy fal az egyik lábára, amit amputálni
kellett.

BELESZERETETT A FILMEZÉSBE
Amint Sárától megtudtuk, ezután felvették a Pesti Magyar Színiakadémiára, s még azon a nyáron elment statisztálni Szegedre, illetve a pesti Arénába az Alföldi Ró-
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Az Egynyári kaland címû sorozat szereplõi. Balról az elsõ: Schmidt Sára (Fotó: internet)
bert által rendezett István, a királyba. Az elsõ év végén
castingoltak az akadémián, s az utolsó pillanatban derült ki, õ is benne lesz az Egynyári kaland címû sorozatban. Forgatott korábban is, de igazán ez alatt szeretett bele a filmezésbe, és tapasztalta meg, milyen kihívást jelent egy ilyen munkafolyamat. Tavaly fejezte be
a színi tanulmányait, s azóta szabadúszóként játszik.
Most forgatják éppen az Egynyári kaland harmadik évadának epizódjait, ami betölti a nyarát. Az általa alakított Zsófi maximalista, s ebben hasonlít rá, ahogyan
abban is, hogy korán felnõtt, a saját lábára állt.
– Göttinger Pállal, a Móricz Zsigmond Színház fõrendezõjével akadémistaként dolgoztam együtt a Pesti
Magyar Színházban, s õ hívott Nyíregyházára az Asz-

szony asszonynak farkasa címû elõadásban játszani –
válaszolta kérdésemre. – Végül úgy alakult, hogy az idei
évadban a Diótörõben és a Maszmók Afrikában címû
mesében is szerepelek még. Az itteni társulat tagjait
korábban nem ismertem, csak Koltai M. Gábort, aki régóta rendez itt. Vele szintén akadémistaként dolgoztam
együtt a Pesti Magyar Színházban a Frankenstein címû
darabban. Nagyon jó érzés volt látni a nyíregyházi évadzárón, hogy milyen sok fiatal színész érkezik rajtam
kívül a színházba. Remélem, hogy megvan annak az
esélye, hogy ha megszeretnek itt engem, mert jól teljesítek, akkor az ezt követõ színházi évben akár társulati
tag is lehetek!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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VIDOR

A VÍGJÁTÉKOK LEGJAVA A VIDORON!
A VIDOR Fesztivál ebben az évben is a magyarországi
vígjátéktermés legjavát igyekszik házhoz hozni a nyíregyházi közönségnek – mondta el Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója, majd hozzátette: a nevettetés nagymestereinek szemlélése nemcsak a publikum, de a színházi szakma ünnepévé is teszi
az év legvidámabb hetére szervezett színházi versenyprogramot.
A színházigazgató örömmel hozta nyilvánosságra a fellépõk impozáns listáját, amelybõl kiderült, több elõadásban is fellép majd Kern András, aki színészi munkája mellett most társszerzõként is szerepel a versenyprogramban.
Egyik szerepében az õ humorérzékével nagyon is rokonítható Woody Allen Szentivánéji szexkomédia c. darabjában lép színre, máskor pedig Dés Mihály Pesti barokk c.
regényadaptációjának nagymama-figuráját játssza majd.
Elõbbiben olyan partnerei lesznek, mint Hegyi Barbara
vagy Seress Zoltán, utóbbiban pedig az unokáját játszó
Szabó Kimmel Tamás. De csatlakozik a VIDOR forgatagához Jordán Tamás is, aki Hernádi Judittal és fiatal kollégáival lép színre a Salamon király szorong c. elõadásban. Itt
lesz Trokán Péter és Székhelyi József is, akik egy kétszereplõs kamaraelõadásra hívják a nyíregyházi nézõket. Kovács Patrícia korosztályának legkedveltebb és legtöbbet
foglalkoztatott színésznõje, aki a Bocs, félrement! c. elõadásban lesz látható a VIDOR-on.

ITT LESZ A MINDENKI SZTÁRJA
A közelmúltban Oscar-díjat nyert Mindenki c. film fõszereplõje, Szamosi Zsófia is erõsíti a VIDOR színészgárdáját, a Hazudj inkább, kedvesem! c. krimikomédia egyik
fõszereplõjeként. Szinte állandó visszatérõje a fesztiválnak Mucsi Zoltán, aki ezúttal egy Tarantino-parafrázis fõszerepében hívja felszabadító és mégis elgondolkodtató
kacagásra a közönséget, nem kisebb színészlegendával
társulva az alkalomra, mint Fodor Tamás. Sorolhatnánk
még hosszasan a fellépõ mûvészeket, köztük Õze Áron,
Kaszás Gergõ, Trill Zsolt, Szûcs Nelli, Pokorny Lia, Dobó
Kata, Tóth Ildikó, Szulák Andrea, Kerekes József vagy
Nemcsák Károly nevét, vagy a fiatalabb generációból olyan
nagyszerû színészeket, mint Bánki Gergely, Sipos Vera,
Erdélyi Tímea, Schruff Milán, Mészáros Máté, Járó Zsuzsa, Pálmai Anna, Péter Kata, Kádas József, Olt Tamás,
Krisztik Csaba vagy Grisnik Petra.
A rendezõk között találhatunk külföldi mûvészt (Viktor
Rizsakov, Alexander Bargman), a magyar színházi világban évtizedek óta dolgozó alkotót (mások mellett Verebes
István, Bagó Bertalan, Hargitai Iván, Karinthy Márton), filmrendezõt (Kapitány Iván, Paczolay Béla), színész-rendezõt (Szikszai Rémusz, Znamenák István, Végh Zsolt, Olt
Tamás, Németh Kristóf) és a fiatal generáció képviselõi
(Göttinger Pál, Dicsõ Dániel, Borgula András) mellett még
írót is (Vinnai András).
A szerzõk névsorát végigböngészve észrevehetik a VIDOR nézõi, hogy a régi nagy nevettetõk, Woody Allen és
Ray Cooney neve mellett sok magyar kortársunké is olvasható. – A mai magyar dráma hál’ isten bõségesen termi a VIDOR-ra kívánkozó darabokat, merészen kísérletezve a vígjáték egyébként szigorú szabályszerûségeivel,
új tartalommal töltve meg azokat. Büszkén vonultatjuk fel
tehát az új magyar termés kisebb keresztmetszetét is, mûsorra tûzve a mindig nagyszerû Háy János mellett Székely
Csaba, Szabó Borbála és Vinnai András új írásait. A közelmúltban elhunyt Dés Mihály elsõ és egyetlen darabjával
lesz jelen a válogatásban – nyilatkozta a színházigazgató.

GIMNAZISTA IS A ZSÛRIBEN
A versenyprogram elõadásai idén is a magyar színházmûvészet kiváló mûhelyeibõl érkeznek, köztük akadnak
nagy múltúak is, mint a budapesti Víg, a József Attila, a
Karinthy vagy a Nemzeti Színház, a székesfehérvári Vörösmarty Színház, és frissebb, fiatalabb, de máris országos hírû alkotóközösségek is, mint az Orlai Produkció, a
Nézõmûvészeti Kft., a Szkéné, a Jászai Mari Színház, a
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A Fodrásznõ címû dráma is szerepel a repertoáron
Játékszín vagy a Rózsavölgyi Szalon. Mellettük örömmel
vonultatjuk fel az egészen új, de máris nagy figyelmet kiérdemelt csapatokat is, mint a budaörsi Latinovits Színház, a dunaújvárosi Bartók Kamaraszínház, vagy éppenséggel a Dumaszínház, a FÜGE Produkció vagy a Vádli
Alkalmi Színházi Társulás.
– Ebben az évben is hattagú a VIDOR Fesztivál zsûrije,
melynek elnöke idén elsõ ízben Benedek Miklós, Kossuthés Jászai Mari-díjas Kiváló és Érdemes mûvész. Az elõzõ
évekhez képest újdonság, hogy a zsûriben a Móricz Zsigmond Színház társulatát is képviseli egy fõ, a jelentkezõk
közül Széles Zita, friss Domján Edit-díjas színmûvésznõt
sorsoltuk ki. A nézõk soraiból banki osztályvezetõ, nyugdíjas, ügyész és gimnazista is bekerült a zsûribe. Helyhiány miatt kimaradt a VIDOR színházi versenyprogramjai
közül, de elhoztuk a nyíregyházi Szabadtéri Színpadra a
Balfácánt vacsorára! címû fergeteges vígjátékot Gáspár
Sándor fõszereplésével, melyet 2017. augusztus 4-én,
pénteken mutat be a közönségnek a székesfehérvári Vörösmarty Színház – folytatta. A VIDOR Fesztivál irodalmi
programjai közül Mácsai Pál és Huzella Péter Villon-estjét ajánlják a lírakedvelõk figyelmébe, melynek címe: Befogad és kitaszít a világ, idõpontja 2017. augusztus 29.,
kedd 20 óra, helyszíne a MÛvész Stúdió lesz. A VIDOR
jegyekért sorban állók már ezekre az elõadásokra is megvásárolhatják a Móricz Zsigmond Színház Szervezõ- és
Jegyirodájában jegyeiket.

VIDOR ELÕVÁSÁRLÁSI JOG A BÉRLETESEKNEK
Kirják Róbert emlékeztette a közönséget, hogy a bérletújítás idõszaka péntekig, azaz máig tart: július 15étõl online, 17-étõl pedig a színház szervezõ- és jegyirodájában is megvásárolhatóak az addig esetleg foglalt bérletes helyek. A VIDOR Fesztivál elõadásaira vonatkozó elõvásárlási jogosultsággal kapcsolatban az
igazgató a színház honlapján közzétett átírási szabályzat néhány pontjára külön felhívta a figyelmet, ame-

lyek szerint a VIDOR jegyek július 17–21. között csak
személyesen, a bérletek felmutatásával válthatóak, továbbá hangsúlyozta: a bérletes nézõk elõadásonként
maximum 2 darab jegyet, összesen legfeljebb 4 darab
jegyet válthatnak – az elõvásárlási jog azokra a bérletesekre is vonatkozik, akik július 17–21. között váltják
meg bérletüket. Az online VIDOR jegyvásárlás 2017.
július 27-étõl válik elérhetõvé az érdeklõdõk számára.

NYÁRI SZEZON

KERTEK ALATT AZ IDEI DINNYESZEZON
Bár az elsõ magyar dinnyék már június legvégén megérkeztek a boltokba, a szezon csak egy hét múlva kezdõdik a megyében. A gazdák azt mondják, idén bõ termés
várható, de az ára egyelõre irreálisan alacsony. Vannak
áruházak, ahol már most jóval a szezonális ár alatt, kilónként 99 forintért kínálják.
A dinnyetermesztõ körzetek termelõinek beszámolója
alapján mennyiség és minõség szempontjából is megfelelõ az ez évi termés. Magyarországon 5 ezer hektárnyi területen szüretelnének majd a gazdák, ha lesz mit, és lesz
hová: a mezei nyúl ugyanis egyre-másra rágcsálja a „mézédest”, amit meg éppen elkerül, az most nem kell a megrendelõnek. Pedig exportra is jutna bõven, a magyar dinnye
iránt a tõlünk északabbra lévõ, szlovák és fõként lengyel
piac érdeklõdött... Úgy tûnik, tavalyig.

ROHAMOSAN CSÖKKEN AZ ÁRA
– Nagycserkeszen várhatóan a jövõ hét végén kezdõdik meg az idei dinnyeszezon, jelenleg békési dinnyét lehet kapni a zöldségeseknél. „Lent” egyelõre nagyon kevés a megrendelés, az exportra szánt dinnye kilónkénti
ára jelenleg 30 forint, és eddig is folyamatos árcsökkenést
tapasztaltunk. Bízunk benne, hogy Nagycserkeszen legalább 50 forinttal fogunk indítani, hiszen a korszerûsített
termelés miatt az önköltségi ár is nagyon magas – magyarázta Benkõ Pál, nagycserkeszi gazda, dinnyefelvásárló.
A megyében várhatóan a következõ héten indul el a
szezon és szeptember elejéig lehet majd vásárolni jó minõségû mézédest. A görögdinnye kilónkénti ára (folyamatosan változik) lapzártánkkor Nyíregyházán 150 forint volt,
a sárgadinnyéé pedig 200 és 250 forint között mozgott.

A PENGÕS AZ IGAZI
– Kopogtatáskor ha mély, pengõs a hangja, akkor az
biztosan finom. Emellett fontos megfigyelni a „hasát” is
– ez a felület fekszik a földön –, aminek sötétsárga színûnek kell lenni, a hajának pedig világoszöldnek. Ha a
szára hosszú és zöld, akkor az biztosan friss is. Kopog-

tatáskor pedig még érdemes figyelni arra is, hogy ne legyen hordós a hangja, mert akkor az biztosan meg van
szakadva – magyarázta a jó dinnye „titkát” az egyik
nagycserkeszi termelõ.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

BEVIZSGÁLJÁK A FAGYIKAT IS AZ ELLENÕRÖK
MEGKEZDÕDÖTT A NYÁRI ÉLELMISZER „RAZZIA”
Július elsején elkezdõdött és egészen augusztus 31éig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenõrzés nemcsak megyénkben, hanem országszerte is. Tavaly, a revízió elsõ szakaszában több mint 3300 létesítményt és
10 700 terméket ellenõriztek a NÉBIH ellenõrei, akik
mintegy 16 millió forint bírságot szabtak ki és 5,6 tonna, összesen 5 millió forint értékû élelmiszert vontak ki
a forgalomból.
– A korábbi évek gyakorlatát követve a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenõrzésekre idén is július 1. és augusztus 31. között kerül sor – tájékoztatta szerkesztõségünket a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A
hatósági ellenõrzések elsõdleges célja, hogy ismeretlen
eredetû, nem biztonságos vagy nem megfelelõ minõségû
élelmiszer ne kerülhessen a fogyasztók asztalára.

GYERMEKTÁBOROKAT IS...
A szakemberek ellenõrzik a szezonálisan üzemelõ, illetve idegenforgalmi szempontból frekventált helyeken, strandokon mûködõ kereskedelmi és vendéglátó létesítményeket, az utcai és mozgó vendéglátást,
az ifjúsági és gyermektáborok étkeztetését, a rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon végzett élelmiszerforgalmazást, valamint a fagylaltelõállítást és -forgalmazást is. Ebben az évben fokozott figyelem irányul a
fûszerezett, pácolt elõkészített húsok, a grilltermékek,
a fagylaltok, a szezonális zöldség és gyümölcs, valamint a brazil és lengyel eredetû baromfihús termékek
ellenõrzésére is.

Fotó: internet

LABORATÓRIUMBAN IS MEGVIZSGÁLJÁK

SZANKCIÓ CSAK INDOKOLT ESETBEN

A tájékoztatás során megtudtuk, a hatósági ellenõrzés
fõként az élelmiszerek elõállításának és forgalmazásának
feltételeire, minõségére, és többek között azok nyomon
követhetõségére terjed ki. A fûszerezett, pácolt elõkészített húsokat és a fagylaltokat pedig a NÉBIH laboratóriumaiban is bevizsgálják.
Az elsõ idõszak (július 1–31.) eredményeinek országos
összesítésére és kiértékelésére a területi jelentések beérkezését követõen, augusztus elsõ hetében kerül majd sor,
így az idei eredményekrõl még nem tudott tájékoztatást
adni a NÉBIH.

– A korábbi évek tapasztalata alapján viszont elmondható, hogy az élelmiszervállalkozók számítanak a hatósági ellenõrzésekre, általában segítõkészek és igyekeznek
megfelelni a jogszabályi követelményeknek. A hatósági
szakemberek nagyobb rendezvényeket megelõzõen tájékoztató anyagokkal is segítik a vállalkozókat abban, hogy
könnyebben eligazodjanak a vonatkozó jogszabályok
között. A hatóság célja nem a bírságolás, hanem az élelmiszerbiztonság fenntartása. Szankció alkalmazására csak
indokolt esetben kerül sor – hangsúlyozta a hivatal.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
2017. JÚLIUS 14.

KÖZLEKEDÉS

BIZTONSÁGOS KEREKEZÉS TOKAJIG
Már lehet használni a Nyíregyháza és Tokaj közötti kerékpárutat. A beruházást ugyan hivatalosan még nem
adták át, de több kerékpáros egyesület és biciklistábor is
szervezett tesztutat, valamint a környéken lakók is elõszeretettel közlekednek az új és biztonságos úton.
Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke még 2015 novemberében jelentette be a szabolcsi megyeszékhelyen, hogy
hazai források segítségével bicikliút épülhet Nyíregyháza és
Tokaj között. Az elõkészületi munkálatok ezt követõen kezdõdtek el, 2016-ban pedig már elkészült egy rövid szakasz.

MEGÉRTE VÁRNI
Idén pedig folytatódott és az ütemtervnek megfelelõen
haladt a nemzetgazdasági és turisztikai szempontból is
fontos beruházás. A munkálatok több hónapon keresztül
lassították a forgalmat Tokaj és Nyíregyháza között, ám
már sehol sincs forgalomkorlátozás.

MÉG NEM ADTÁK ÁT
A kerékpárutat hivatalosan még nem adták át, ám már
most naponta több százan használják azt. A Nyíregyházi
Televízió stábjának a helyszínen egy arra karikázó teszte-

lõ, Tokár Róbert azt mondta, a 38-as számú fõút nagyon
forgalmas és kifejezetten veszélyes volt rajta kerékpározni. Szerinte most sokkal biztonságosabban tudnak eljutni
a biciklisek Nyírtelekig vagy akár Tokajig.

KITÛNÕRE VIZSGÁZOTT!
Kovács Ilona Klára (Zöld Kerék Alapítvány) beszámolója: – Gurultunk rajta, teszteltük, kitûnõre vizsgázott.
Népes csapattal indultunk az új kerékpárúton 2017. július 8-án Nyíregyházáról Tokajba. Régi vágyunk teljesült, a királyi borok városáig vidáman kerekezhettünk.
Fantasztikus érzés biztonságos körülmények között bicajozni, ezt a csapat összetétele is bizonyította, mert
háromgenerációs családok, nagyszülõk, szülõk, unokák
is bátran elindultak velünk. Az úton kiépített pihenõk is
elkészültek, csöppnyi szépséghibájuk, hogy nincs fedett
részük, ami védelmet nyújthatna az esõk ellen. Viszont,
aki szemfüles volt, észrevehette a pihenõkben kiragasz-

tott reklámot, amibõl megtudtuk, hogy a Tutajosban, a
rakamazi Tisza-parton minden bicajost szeretettel várnak egy hideg szódával! A két város közelsége kellemes
mozgást biztosít, és Tokajban számtalan további program közül válogathatunk. Mi tegnap a hajózást választottuk a Bodrogon, ami szintén nagy élmény volt. Évekkel ezelõtt mindenféle fórumon szóvá tettük, hogy jó
lenne egy biztonságos kerékpárút. Álmunk valóra vált,
kicsik és nagyok, országútisok és montisok vidáman
gurulnak az aszfaltcsíkon. Reméljük, hogy a lelkesedés
továbbra is megmarad, és ezután bátrabban indulnak
hosszabb útra is a biciklizés kedvelõi!

KÉNYELMES, BIZTONSÁGOS
Az új bicikliúton a kerékpárosok meg-megállnak és értekeznek. A legtöbben örülnek a fejlesztésnek és ötletelnek,
hogyan lehetne még „biciklisbarátabbá” tenni az utat. A
Zöld Kerék Alapítvány július 8-án már tesztelte. Nyíregyházáról indultak és mintegy 60-an tekertek el Tokajig, majd
vissza. Az alapítvány elnöke, Kazai Béla szerint kitûnõ az
út minõsége, egy-két esõházat javasolnának még az út
mellé, hogyha esne az esõ, akkor legyen hova behúzódniuk a bicikliseknek.

SOKAN HASZNÁLJÁK, TESZTELIK
A Drótszamár Tábor résztvevõi is kipróbálták már az új
aszfaltcsíkot. A diákok jónak találták a kerékpárút minõségét. A 38. számú fõúton egyébként több KRESZ-tábla is
jelzi, tilos kerékpárral hajtani a fõúton. Valamennyi biciklist táblák irányítanak a kerékpárútra.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ÚJ KÖNTÖSBEN A REKORTÁN

Felújították a rekortánpályát Sóstón. A
tó körüli futósáv közel 1 kilométer hosszú.
Három évvel ezelõtt adták át, de a felülete több helyen megrepedt. A hibák leggyakrabban dilatáció miatt keletkeztek, és
mert sokan nem rendeltetésszerûen használják a futópályát.
Sóstó központi parkjának kialakítása és
a tó körüli sétány 2014-ben valósult meg.
Az aktív turisztikai elemeket tartalmazó
fejlesztés részeként akkor rekortán futósávot is kialakítottak, ám azt azóta sokan
nem megfelelõen használták.

GARANCIÁLIS MUNKÁLATOK
Akadnak, akik például kerékpárral közlekednek rajta, nem foglalkozva azzal,
2017. JÚLIUS 14.

hogy a rekortán mozgásienergia-elnyelõ
képessége nem túl magas, ezért hamarabb kopik, reped vagy éppen porlad.
– A közel egy kilométeres felületbõl
mintegy 45 méternyi részt kellett kijavítani. Múlt héten csütörtökön felszedték a hibás, megrepedt gumirészeket, pénteken
pedig már a reggeli órákban portalanították a felületeket. A kivitelezõ cég munkatársai ezután egy speciális ragasztóanyaggal dolgoztak, majd a ragasztózott felületre vitték fel a gumiõrleményt. A rekortán
körülbelül 6 óra alatt kötött meg, azóta pedig már újra használhatják a futók a pályát
– tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Podlovics Roland projektvezetõ.
(Szerzõ: Dér Vivien)
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BALATON

„HÉTKÖZNAPI HÕSÖK” A MAGYAR TENGER PARTJÁN
A Balaton kétségkívül Magyarország egyik legkedveltebb üdülõhelye. Fiatalok ezrei utaznak le oda egy-egy
szezon alatt, pihenni, vagy éppen szórakozni, hiszen a
magyar tenger ilyenkor a bulizni vágyók paradicsomává
alakul át. Persze, nemcsak fesztiválozni, napozni és lángosozni lehet ott, hanem akár még „életet is menteni”. A
jelentkezõket pedig folyamatosan várják...
Már két hét eltelt azóta, hogy útra kelt az elsõ csapat a
Balaton partjára, hogy a Magyar Vöröskereszt ifjúsági önkénteseként szolgálatot lássanak el. Persze, õket még folyamatosan továbbiak követik, hiszen a fiatalok 12 település (Alsóörs, Balatonudvari, Révfülöp, Badacsony,
Balatonberény, Balatonmáriafürdõ, Balatonfenyves,
Balatonboglár, Balatonlelle, Balatonszemes, Balatonszárszó, Balatonföldvár) 18 strandján, 7 turnusban – ha a helyzet megköveteli – nyújtanak elsõsegélyt június 30. és augusztus 20. között, mindennap 10 és 18 óra között.

KÖZEL 3000 ESETBEN SEGÍTETTEK
Idén már 11. alkalommal indította el a Magyar Vöröskereszt és a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt a balatoni elsõsegélynyújtó szolgálatát a gondtalan pihenés érdekében.
Tavaly a fiatalok 2710 esetben segítettek, sõt egyszer életet is mentettek. A 2007-es indulás óta összesen 33 351
sérülést láttak el. A leggyakoribbak közé tartozott a kagyló okozta vágás, a rovarcsípés, a különbözõ sportsérülések, és ötször végeztek közvetlen életmentõ beavatkozást
is. Tavaly például az elsõ turnusban két Szolnok megyei
lány hajtott végre újraélesztést egy férfin, aki a vízen elaludt és elmerült. A beavatkozás sikeres volt, és a sérültet
átadták a mentõszolgálatnak. Aki elmúlt 16 éves, és rendelkezik elsõsegélynyújtás tudással, az még most is jelentkezhet a programra...
Gurály Edina, a Magyar Vöröskereszt megyei igazgatója a
Nyíregyházi Napló érdeklõdésére elmondta, a Balaton partján szolgálatot teljesítõ önkéntesek feladata a vízben és a
vízparton szerzett sérülések ellátása, szükség esetén mentõ
hívása, illetve a strandolók tájékoztatása is, ezért rendelkeznek nemcsak a naponta megadott UV-sugárzási értékekkel,
hanem vízhõmérsékleti adatok és a közelben lévõ orvosi
ellátások, gyógyszertárak, kórházak, ügyeletek címeivel is.

Fotó: internet

Felszerelésük között pedig megtalálható mindenféle kötszer,
fertõtlenítõ szer, kullancskiszedõ csipesz és ragtapasz is.

ÉTKEZÉST ÉS SZÁLLÁST IS
BIZTOSÍTANAK
Az önkéntesek számára a Magyar Vöröskereszt –
a szolgálat teljesítéséhez – biztosítja az egyenruhát,
a napi háromszori étkezést (reggeli, ebéd, vacsora),
a napi 2 liter folyadékot (1,5 l ásványvíz és 0,5 l üdítõ), a vonattal történõ utazás költségeinek megtérítését (megyeszékhely–Balatonszemes között, szálláshely–szolgálati hely–szálláshely között), a szállást, az
X-BLS és a szolgálatra elsõsegélynyújtó tréninget, a
baleset- és felelõsségbiztosítást a szolgálati idejére,
valamint eszközöket a szolgálat ellátásához.

STRANDONKÉNT KÉT FÕ
– Turnusonként 36 fõ lát el napi szolgálatot, strandonként pedig 2 fõ. Õket két turnusvezetõ kíséri – folytatta a
tájékoztatást a megyei igazgató. A fiatalok számára mindig szerdánként indul a program, ekkor érkeznek meg a
táborba, ami Balatonszemesen van. Ezt követi csütörtökön egy helyi képzés, amelyen például felkészítjük õket a

sérülések mérlegelésére, valamint arra, hogy mely esetekben kell mentõt hívniuk, majd pénteken szolgálatba állnak egészen a következõ hét csütörtökig. Másnap, pénteken pedig utaznak haza.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az 5. turnusban lát el
szolgálatot, július 26. és augusztus 4. között az Észak-Alföldi Régió idõszakában. Ez azonban nem zárja ki annak
a lehetõségét, hogy a megyei önkéntesek más régióhoz és
más idõponthoz csatlakozzanak. A jelentkezõket folyamatosan várják! Érdeklõdni az alábbi e-mail címen lehet:
bernadett.kondor@voroskereszt.hu.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
A szolgálat ellátására az alábbi feltételek mellett jelentkezhetnek az önkéntesek:
– a jelentkezõk 16. életévüket betöltötték (az adott
turnus megkezdéséig),
– a jelentkezõk rendelkeznek minimum alapfokú
elsõsegélynyújtó ismeretekkel és azt a gyakorlatban
is alkalmazni tudják (az ismeretekrõl igazolás szükséges: alapfokú vagy magasabb elsõsegélynyújtó vizsga, társadalmi elsõsegélynyújtó vizsga, egyéb),
– a jelentkezõk a turnus teljes ideje alatt tudják vállalni a szolgálatot („részmunkára” lehetõséget nem
tudnak biztosítani).

ÖT KILOMÉTEREN ÁT, HULLÁMOK KÖZÖTT!

Már 35 éves múltra tekint vissza a Balaton-átúszás. A
hagyományokhoz hûen mindig július elsõ hétvégéjén rendezik meg, azonban idén a meteorológiai elõrejelzések
áthúzták a tervet és végül egy héttel késõbb, azaz július 9én vághattak neki az indulók a magyar tengernek, köztük
nyíregyháziak is, mint például Vitkai Éva, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház szóvivõje és a szintén itteni születésû Szabolcsi Ákos
ügyvéd. Velük beszélgettem a hullámok közötti élményeikrõl...

ÖTVENÉVESEN ELÕSZÖR
Éva elõször 21 évesen szerette volna átúszni a Balatont. Azon a nyáron le is utaztak a magyar tengerhez, õ
pedig elkezdett gyakorolni. A versenyt azonban elhalasztották, így a „terve” is tolódott, 29 éven át.
– 50 éves koromban éreztem újra azt, hogy a Balatonátúszás egy kihívás és meg kell próbálnom. Már egyszer
körbetekertem biciklivel, aztán át is korcsolyáztam, most
pedig „le is úsztam”, harmadszorra. Elsõ alkalommal, két
évvel ezelõtt, 3 óra 2 perc alatt teljesítettem a távot, majd
tavaly 3 óra 6 perc volt az idõm, most pedig javítottam,
kereken 3 óra alatt úsztam át. Megterhelõ volt (fájt a há-
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Bár a rossz idõ miatt csúszott az átúszás, de a Balaton
végül megadta magát és vasárnap már több mint nyolcezren indultak neki, hogy teljesítsék az 5,2 kilométeres
távot Révfülöptõl egészen Balatonboglárig. Voltak köztük profi úszók és egészen amatõrök, valamint elsõ „fecskék” és többszörös rajtolók is, mint például a 82 éves
Bucsányi Elemér, vagy éppen a „nyíregyházi” indulóink,
Vitkai Éva és Szabolcsi Ákos, akik idén már harmadjára
úszták át a magyar tengert.

tam, gerincsérves vagyok), 3 és fél kilométer után már nem
is volt a fejemben semmi sem, csak a bóját vártam. Számomra ez arról szólt, hogy 50 fölött is teljesíteni lehet a
távot, mindemellett pedig nem elhanyagolható az egészséges életmód tudatosítása sem. Vannak még elõttem kihívások. Szeretném a maratont lefutni, vagy éppen körbekajakozni a Balatont.

A NYÁR EGYIK FÉNYPONTJA
Évához hasonlóan, Ákos is harmadszor teljesítette az
5,2 kilométeres távot. Õ harmincéves korában úszta át
elõször a Balatont. A verseny pedig akkora élményt jelentett számára, hogy elhatározta, minden éven részt fog venni
rajta.
– Az átúszás minden évben a nyár egyik fénypontja. Az
elsõ alkalommal a rutintalanság jelentett némi nehézsé-

get, de ez az elsõ ezer méter után elmúlik, a holtpontokon
pedig egy kis akaraterõvel könnyûszerrel át lehet lendülni. Idén már heti szinten úszóedzéseket is látogattam, hogy
javítsak a technikámon. A célba érés minden alkalommal
felemelõ érzés, hiszen visszanézve az ember ekkor szembesül azzal, hogy mekkora távot sikerült maga mögött
hagynia. Mivel eddig évrõl évre sikerült javítani az idõeredményeimen, ezért ez az én esetemben egy plusz
megelégedettségérzetet is adott. Idén 2 óra és 32 perc alatt
„úsztam meg” a Balatont, ami a tavalyinál húsz perccel
jobb idõnek számít. Azt mondják, egy jó hobbiúszó 2:15
körüli idõvel tud teljesíteni egy ilyen távot, ezért jövõre
egy ehhez közeli eredmény elérése lesz a célom. Ehhez
persze sok edzésre lesz szükség, de az úszás szeretete, a
Balaton különleges varázsa és az eddigi átúszásokon szerzett élmények elég erõt fognak adni a felkészüléshez!
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MANDALA

MANDALA NYÁR SZTÁROKKAL
A Mandala dalától lesz hangos ismét a Sóstói Múzeumfalu holnap estétõl (az elõadások kezdését, néhány
kivételtõl eltekintve, elõrehozták fél 9-re). Olyan „csillagok” lépnek színre a csillagos ég alatt, mint Varga Miklós, Sasvári Sándor, Mikó István, Pikali Gerda és Csõre
Gábor.
Vígjáték, musical, operett, koncert, verses összeállítás
és mesejáték is egyaránt szerepel majd az immár 26.
Mandala Nyár programjában. A részletekrõl Bódis Gábor
ügyvezetõt kérdeztük.
– Az idén több koprodukcióban készült bemutatónk lesz,
mint korábban volt. Egy zenés vígjátékkal kezdünk: a Bérgyilkos a barátommal, amit Besenczi Árpád rendezett, de
láthatja majd a közönség az Egy tányér napfény címû musical õsbemutatóját is. Társulatunk tagjain kívül szerepel
az elõadásban Varga Miklós, Mikó István, Nagy Gábor és
Szabó Anikó is. Itt a Rotary Club nyíregyházi egyesületével közösen szervezett est bevételének egy része jótékonysági célokra szolgál majd.

A CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ ÉS LÚDAS MATYI IS
„SZÍNRE LÉP”
Bódis Gábortól megtudtuk, a Milne Micimackójából
készített színpadi adaptációt Mandala-módra most láthatják elõször a nézõk, de az elõadások között szerepel még
például a Tanulmány a nõkrõl címû zenés vígjáték is,
amiben fellép egyebek mellett Csomor Csilla, Dósa Mátyás, Kovács István és Bozsó József, aki rendezõje is a produkciónak, valamint a Háry vagyok, az angyalát! címû
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zenés darabot, ami Garay János mûvének mai viszonyok
közötti átirata. „Színre lép” a Magyar Zenés Színház jóvoltából a Csárdáskirálynõ, de a Lúdas Matyi címû interaktív zenés játék is évek óta levehetetlen a Mandala mûsoráról.

PIKÁNS ZENÉS DARAB
– Varga Miklós decemberben volt 60 éves, ebbõl az
alkalomból szerveztek egy életmû koncertet a SYMA-csarnokban. Ezt is elhozzuk most ide – sorolta Gábor. – Az
ünnepelten kívül fellép Sasvári Sándor, Kalapács József és
Varga Miklós két gyermeke: Vivien és Szabolcs is.
Ezen kívül láthatja és hallhatja majd a közönség Benkõ
Péter Dobos Lászlóval közösen szerkesztett összeállítását

Aranyos percek címen, amelyikben adomák, versek, balladák hangzanak el Suha Kálmán zenei kísérete mellett,
vagy éppen a Szeretem a feleségem címû pikáns zenés
játékot is, amiben játszik többek között Magyar Attila és
Pikali Gerda is.
– A Vígszínház mûvésze, Csõre Gábor adja elõ a Toldi
címû mûvet, de nem elmondja, hanem díszletek között
eljátssza azt, valamennyi szereplõt megjelenítve. Ezt az
elõadást a mi szervezésünkben láthatják a nézõk Nagyváradon, és a költõ szülõvárosában, Nagyszalontán is. A
szeptember 10-ei zárógálára saját színészeink mellé pedig vendégként Varga Vivient, a Sztárban sztár + 1 kicsi
gyõztesét és az õ mentorát, Pál Dénest hívtuk meg – tette
hozzá.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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SPORT

MESTER ÉS TANÍTVÁNYA MINISZTERI ELISMERÉS
AZ OLIMPIÁN
Závaczki Bálint ismét rangos elismerésben részesült. A nyíregyházi golfozó a
2015–16-os tanév tanulmányi eredményéért – amelyet kitûnõ átlaggal teljesített – a
magyar junior bajnoki cím megvédése és
a felnõtt Open negyedik helyezésért megkapta a „Jó tanuló-Jó sportoló” címet. A
kitüntetõ elismerést Balog Zoltán minisztertõl vehette át.

Gyula Sándor és Hatházi Dóra is utazhat Gyõrbe
Nyíregyházi edzõ irányítja a magyar
serdülõ úszóválogatottat az Európai Ifjúsági Olimpián. Gyula Sándor mellett Hatházi Dóra is ott lesz a gyõri EYOF-on. A
fiatal tehetség egyre jobb formában van.
A Sportcentrum gyerekei legutóbb az országos bajnokságon indultak.
A Kecskeméti Fürdõ adott otthont az 50.
Gyermek Úszó Országos Bajnokságnak. 82
egyesület 421 úszója állt rajthoz. A Nyíregyházi Sportcentrumot 17 versenyzõ képviselte. Cserfalvi Olaf egymaga négy bajnoki címet szerzett. A dobogó legfelsõ fokára állhatott négy úszásnemben, de két
ezüstérmet is bezsebelt hát- és gyorsúszásban. Sztruhár Jázmin is nagyszerûen versenyzett, pillangón egy ezüstöt és egy
bronzérmet vehetett át, gyorson pedig egy
harmadik helyet úszott. Kis Anasztázia 800
méter gyorsúszásban a dobogó harmadik
fokára állhatott.

VÁLOGATOTT EDZÕ
A remek szereplés mellett óriási öröm
érte a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágát. A Magyar Úszószövetség Kecskemét-

SPORTPROGRAM
Július 13–16., csütörtök–vasárnap Sóstógyógyfürdõ, Strandfoci Fesztivál
Július 16. vasárnap 15.00 NYVSC pálya, Nyíregyháza Tigers–Szombathely
Crushers amerikai futball döntõ

re kihelyezett elnökségi ülésén Gyula Sándort komoly feladattal bízták meg.
– A magyar serdülõ válogatott csapat
vezetõje lehetek a 12 nap múlva kezdõdõ
Európai Ifjúsági Olimpián. Mindez hatalmas megtiszteltetés, remélem, jól szerepel
majd a válogatott. Az elõjelek jók, a legutóbbi versenyek azt mutatták, továbbra is
az élmezõnyhöz tartozunk – mondta Gyula Sándor edzõ.

EGYÉNIBEN ÉS CSAPATBAN
A csapatnak a nyíregyházi Hatházi Dóra
is tagja. A tehetséges versenyzõ sérülése
után egyre jobb formában van, de nyolc
hetet ki kellett hagynia lábtörése miatt.
– Augusztusban kell ismét kórházba
mennem, akkor veszik ki a beépített fémet
a lábamból. Elõtte azonban egy komoly
feladat vár rám a gyõri versenyen, ahol
egyéniben és csapatban is indulok. Szeretnék jól szerepelni, és ha megúszom a legjobb idõmet, akár dobogón is végezhetek
– mondta Hatházi Dóra.
Az EYOF-ot Gyõrben rendezik, július 23ától. A nyíregyházi úszó száz pillangón és
váltóban lép rajtkõre.

A többszörös magyar bajnok és magyar
kupa gyõztes Závaczki Bálint április vége
óta minden héten egy-egy háromnapos
versenyen szerepel, miközben év végi tanulmányi vizsgáit végzi. Számára ez az
idõszak a legnehezebb, hiszen a vizsgákat
a versenyekkel párhuzamosan kell teljesítenie. Idén eddig hat országban játszott és
gyarapította világranglistapontjait. Minden
indulás alkalmával sikerült top 10-es eredményt elérnie. Ezek között a dobogótól a
nyolcadik helyig végzett mindenhol, miközben a magyar felnõtt match play bajnokságon felállhatott a dobogó harmadik
fokára. A következõkben egyre rangosabb
versenyek várnak rá különbözõ európai országokban junior és felnõtt Openeken.
Norvégiában rendezik a korosztályos EB-t,
amely a kategória európai legkiemelkedõbb viadala.

Závaczki Bálint másodszor kapta meg az
elismerést

26. IDÉNY AZ NB II-BEN
Országosan is egyedülálló, immár 26.
idényét töltötte a Kölcsey DSE kézilabda
leánycsapata az NB II-es bajnokságban. A
Hadobás tanítványok, megkoronázva a
több mint negyedszázados jubileumot,
szép sikert értek el. A junior mezõnyben
ezüstérmet szereztek, a gyõztes Debrecennel azonos pontszámmal, míg a felnõtt

mezõnyben negyedik lett a csapat. Az
ezüstérmet a gimnázium tanévzáró ünnepségén adták át. A Kölcseyben nevelkedett
egykori világhírû kézilabdázóról elnevezett, Kulcsár Anita Emlékdíjat a mindössze
15 éves tehetség, Hrabina Inez kapta, aki
nemcsak a junior, de a felnõtt kölcseys csapat gólkirálya is.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Július 16., vasárnap 18.00 Fatum Nyíregyháza–MTK nõi röplabdamérkõzés
ismétlése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Hadobás István edzõ, valamint Kajatinné Pogácsás Edit igazgatóhelyettes adták át a
Kulcsár Anita Emlékdíjat Hrabina Ineznek
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: július
14-én 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója.
Téma: Ne féljetek! Emlékezés a közelmúltban elhunyt Kossuth-díjas írónõre, Jókai Annára – élete és munkássága tükrében. 17-én 16.00: Értékes esték. Kéry Péter Nyíregyháza
és környéke történelmérõl, természeti értékeirõl, néprajzáról szóló filmalkotásai.
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Orosi: július 20-án
15.00: A Hold napja, avagy „Kis lépés az embernek, de
hatalmas ugrás az emberiségnek”. Beszélgetés a
holdraszállásról.

STRANDKÖNYVTÁR SÓSTÓN

Idén is kínálnak olvasnivalót a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár dolgozói a Parkfürdõ vendégeinek. A Strandkönyvtár az öltözõk mellett, minden munkanap 10 és 18 óra között fogadja az olvasókat egészen július 30-áig. A kölcsönzés ingyenes,
mindössze egy regisztráció szükséges hozzá.
PAPÍRSZÍNHÁZ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN – 8 éves
korig ajánlják hétfõtõl péntekig, a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt. A Japánból eredõ és igen népszerû papírszínház, a kamishibai a mesekönyveket színházzá alakítja. A
fakeretben mozgatható lapok segítségével igazi színházi
élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.

grafikusmûvész „Tükör által homályosan” címû kiállítása tekinthetõ meg július 22-éig a Nyíregyházi Városi Galériában.
GRAFIKA ÉS KERÁMIA. Barbu Craciun grafikusmûvész,
Gheorghe Craciun és Judit Craciun keramikusmûvészek
(Nagybánya/Románia) közös kiállítása július 22-éig látható a Pál Gyula Teremben.
KÖNYVES FACEBOOK KIHÍVÁS. Ajánld kedvenc olvasmányod kortársaidnak – általános és középiskolás diákok
számára hirdetett könyves ajánló a Vécsey Utcai Fiókkönyvtár szervezésével. Hogy hasznosan teljen a nyár! Részletek a fiókkönyvtár Facebook oldalán.

TÛZOLTÓK VERSENYEZTEK

Mûszaki mentést és tûzoltási feladatokat is gyakoroltak múlt csütörtökön megyénk tûzoltói. Egyéni és
csapat-versenyszámok is voltak a tûzoltók megyei

szakmai versenyén. A megmérettetésre 5 város hivatásos tûzoltói érkeztek, összesen 30 versenyzõ mérte
össze tudását.

INDUL A TISZA TÚRA

GYEREKRUHA- ÉS JÁTÉKBÖRZE nyílik július 22-én 9.00
órakor a Jósavárosi Mûvelõdési Házban.
SZOBRÁSZ ÉS GRAFIKUS KIÁLLÍTÁS. Zielinski Tibor szobrászmûvész „A felszín mögött” címû, illetve Szepessy Béla

GAZDIKERESÕ
Dózer: 1 év körüli, keverék kan kutyus, akit egyszer már örökbe fogadtak Állatotthonunkból, de ismét
visszakerült gondozásunkba, egy fejsérülés kíséretében. Dózer egy aktív, játékos nagyfiú, ragaszkodó és
bújós. Várja, hogy rátaláljon a szerencse egy olyan
gazdi személyében, aki élete végéig kitart mellette.
Csenge: Körülbelül 2 éves, ivartalanított, keverék
szuka kutyus, aki Biri utcáin kóborolt. Csenge egy
nagyon barátságos, bújós nagylány. Állatotthonunkban várja, hogy eljöjjön érte az álomgazdi!
ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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Július 19-én Tiszabecsrõl startol a 49. Nemzetközi Tisza Túra, melyet idén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
és Nyíregyháza Városi Természetbarát Szövetség rendez.
A gyülekezõ után Bustyaházára evez a tábor azon
része, akik nevezési lappal jelentkeztek az ukrán szakaszra. Július 23-án folytatódik aztán a hazai szakasz
Tiszabecstõl Tokajig, ahol július 29-én köt ki a csapat.
A túra célja nemzetközi kapcsolataink bõvítése, erõsítése, a szervezett vízitúrázás népszerûsítése, a FelsõTisza értékeinek bemutatása, illetve a megyei szövetség hagyományainak ápolása – írja a szövetség.

A túrán bárki részt vehet saját maga által biztosított
vízi jármûvel és a táborozáshoz szükséges felszereléssel. A túrán mindenki önellátó.
A 18 éven aluliak – önállóan – csak a szülõ írásos
engedélyével vehetnek részt, amelyet a nevezési laphoz kérik csatolni! A szülõkkel együtt túrázó 10 éven
aluli gyermektõl Tokajig nem kérnek nevezési díjat.
További részleteket a www.tirpakturista.hu oldalon
olvashatnak, továbbá érdeklõdhetnek a 06-20/4478707-es telefonon, illetve a haraszti@tirpakturista.hu
e-mail címen.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

KILENCVEN ÉVE SZÜLETETT
JÓZSEF ATTILA-DÍJAS ÍRÓNK
Sipkay nevét hallva a városban, sokaknak az a középiskola jut elsõként az eszébe, amely fõ profiljaként
kereskedelmi, vendéglátóipari és idegenforgalmi ismeretekre oktatja a hozzá jelentkezõ diákokat. Az oktatási
intézmény, amely 1990-tõl viseli a nyíregyházi születésû író és publicista nevét, ápolja emlékét és az oktatási
órák kereteit kihasználva igyekszik is megismertetni alakját és irodalmi munkásságát tanulóival. Az iskola épülete elõtt látható bronz mellszobra is (képünkön), Nagy
Lajos Imre szobrászmûvész alkotása.
Sipkay Barna 1927. július 10-én született. Középiskolai tanulmányait a Kossuth Lajos Gimnáziumban végezte, majd beiratkozott a szintén Kossuth nevét viselõ
debreceni egyetem jogi karára, amit a család szûkös
anyagi helyzete miatt nem tudott befejezni. Egy ideig
tisztviselõként, majd 1954-tõl haláláig a Kelet-Magyarország (akkor még Szabolcs-Szatmári Néplap, vagy egyszerûen csak Néplap) szerkesztõségében „áldozatosan
és sikerrel” dolgozott, ahogyan azt Dienes István fogalmazta meg róla az 1971-ben leleplezett emléktáblán,
amely ma is hirdeti nevét a megyei napilap szerkesztõségének bejáratánál.
Újságírói és szerkesztõi tevékenysége mellett rendszeresen jelentek meg novellái, elbeszélései a különbözõ irodalmi folyóiratok hasábjain. Már 36 éves, amikor
a Gesztenyék címû novellájával felhívta magára a fi-
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gyelmet. Elsõ regénye Messzi harangszó címmel 1963ban jelent meg, amelyet aztán újabb kötetek követtek.
Több színdarabot is írt, A világ peremén címût a miskolci
Nemzeti Színház be is mutatta. Írásából készült a Nincs
többé férfi címû, 1974-ben forgatott tévéfilm. A magyar
irodalom története címû kötetben ezt olvashatjuk róla a
Valamikor egy tónál címû írása kapcsán: „Sipkay éppen
a fájdalmak, a szenvedés kimondásával, egy korszerû
morál igényes normájával «gyógyítja» – amennyire az
irodalom gyógyítja – a világ sebeit”. Munkásságát 1967ben József Attila-díjjal ismerték el. Életének mindössze
negyvenedik évében, 1968. január 28-án hunyt el.
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