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LEGIDÕSEBBEK.
Több mint kétmillió
nyugdíjas él Magyaror-
szágon. Közülük pedig
szép számmal vannak,
akik már betöltötték a
100. életévüket.

A FOLYÓN TÚL...
Lázár Kati, Lukáts An-
dor, Szabó Éva és Bene-
dek Miklós lesznek Sza-
bó Kimmel Tamás nagy-
szülei A folyón túl Itá-
lia címû komédiában.

TÛZGYÚJTÁSI TILALOM

Továbbra is tûzgyújtási tilalom van érvényben Magyarország teljes területén az
erdõkben és a fásításokban, valamint ezek környezetében. A meleg, száraz, szeles
idõjárás kedvez az erdõtüzek kialakulásának, és még az idõnként hulló csapadék
sem enyhít a helyzeten. Aki a tûzgyújtási tilalom ellenére tüzet gyújt, szankciókra
számíthat. A bírság több tételbõl tevõdik össze. Függ az oltandó terület nagyságá-
tól, a vonulási terület hosszától, a tûzoltáshoz használt jármûvek, illetve a sze-
mélyzet számától, illetve attól, milyen munkát voltak kénytelenek a szakemberek
elvégezni azért, hogy a tûz ne terjedjen tovább. A szabályszegõk esetenként több
mint 100 ezer forintos bírságra is számíthatnak. A tûzgyújtási tilalom visszavoná-
sig érvényes.

A nyár végétõl igazi fesztiválhangulat fogja uralni Nyír-
egyházát. Augusztus 25. és szeptember 2. között rende-
zik meg a Vidámság és Derû Országos seregszemléjét,
elõtte pedig, augusztus 15. és 21. között a 8. Nyírség Nem-
zetközi Néptáncfesztiválnak ad majd otthont a megye-
székhely.

A Nyírség Táncegyüttes, a Szabolcs Néptáncegyüttes és
az Igrice Néptáncegyüttes, együttmûködve a Figurás Tánc-
együttessel (Nyíregyházi Mûvészeti Szakgimnázium) 2017-
ben ismét vendégül látják Nyíregyházán a nagyvilág szá-
mos pontjáról érkezõ néptáncos barátaikat, akik a csak
rájuk jellemzõ, sajátos mozgásvilággal mutatják majd be
nemzetük kulturális örökségének egy-egy szeletét.

2017. augusztus 15. és 21. között, nyolcadik alkalom-
mal, több napra egy nagy tánctérré varázsolják majd át a
várost. A Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztiválon a ma-

ÓRIÁSI TÁNCTÉRRÉ ALAKUL ÁT A VÁROS
gyar fellépõk mellett (Szabolcs Néptáncegyüttes, Igrice
Néptáncegyüttes, Figurás Táncegyüttes, Nyírség Táncegyüt-
tes) láthatja majd a közönség a tajvani Kínai Mûvészetek
Táncegyüttesét, a horvátországi Tena Néptáncegyüttest, az
észak-ciprusi Katalkoy Néptáncegyüttest, az oroszországi
Szibériai Motívumok Táncegyüttest, a portugáliai Coimbra
Egyetem Néptáncegyüttesét, az olaszországi Matelica
Néptáncegyüttest, valamint a romániai Terbete Nép-
táncegyüttest is.

ÉTELKÓSTOLÁS ÉS KONCERT IS

A nagyszabású rendezvénynek – lesz táncház, ételkós-
tolók, kirakodóvásár, tájelõadások és koncertek is – a Kos-
suth tér, a Szabadtéri Színpad, valamint a Váci Mihály
Kulturális Központ ad majd helyet.

(Folytatás a 3. oldalon.)

TÁBORKAVALKÁD NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyházán táborok tucatjai közül válogathatnak a fiatalok (képriportunkat megtekint-
hetik a 11. oldalon). Az úszástól a nyelvi táboron át a fociig, szinte bármit kipróbálhat-
nak, még a Kis Vakondot is, ami idén a 26. nyarát kezdte meg. A vakáció ideje alatt, az
önkormányzat támogatásával nyolc turnusban közel ötszáz gyermek töltheti itt szabad-
idejét. Képünk ennek egy pillanatát örökítette meg...
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REKORDBEVÉTEL A LEGO-NÁL

MEGÚJUL A KORONA HOTEL

Nettó árbevételét mintegy 11 százalék-
kal, nyereségét pedig 13 százalékkal nö-
velte tavaly a Lego Manufacturing Kft. –
közölte a dán társaság nyíregyházi leány-
vállalata az MTI-vel.

A Lego-csoport 85 éves fennállása óta a
legmagasabb bevételt könyvelhette el
2016-ban. Közleményük szerint a nyírsé-
gi megyeszékhelyen mûködõ gyár árbevé-
tele a 2015-ös 29 milliárd 692 millió fo-
rintról 32 milliárd 969 millió forintra nõtt.
Adózott eredménye a két évvel ezelõtti
694,4 millió forintról 788,6 millió forintra
nõtt, ami csaknem megegyezik a 2014-es
adatokkal.

KÍNÁBAN IS GYÁRAT ÉPÍTETTEK

A kft. mérlegfõösszege is növekedett,
ami 2015-ben 90,2 milliárd, 2016-ban

pedig 100,4 milliárd forintot tett ki, az át-
lagos foglalkoztatotti létszám 1948 volt. A
Lego-csoport globális adatai szerint a
2016-os évet tekintve a nettó bevétel 6
százalékkal nõtt, 37,9 milliárd dán koro-
nára a 2015-ben elért 35,8 milliárd koro-
nához képest (1 dán korona 41,33 forint).
Az üzleti eredmény 2016-ban 12,4 milli-
árd, 2015-ben pedig 12,2 milliárd korona
volt, ami éves összevetésben 1,7 százalé-
kos növekedés. Az éves nettó nyereség 9,4
milliárd koronára nõtt, szemben a 2015-
ben elért 9,2 milliárd koronával. A dán vi-
lágcég tavaly több mint 335 új terméket
dobott piacra, 2,9 milliárd koronát fekte-
tett ingatlanba és a gyártókapacitás fejlesz-
tésébe, beleértve ebbe egy új kínai gyár
felépítését is. A Lego-csoportnak 2015 vé-
gén 17 294 munkavállalója volt, a válla-
lathoz tavaly 1760 új dolgozó csatlakozott.

(MTI)

A patinás, több mint 120 éves Korona
Hotel homlokzata új színt kap és lecseré-
lik a nyílászáróit, de a jövõre nézve a tu-
lajdonos tervei között szerepel még az
épület belsõ korszerûsítése is. A munká-
latok szeptember 10-én kezdõdnek majd.

 
Az impozáns Korona Hotel 1895. no-

vember 10-én nyitotta meg kapuit. Alpár
Ignác tervei alapján, Barzó Mihály kivite-
lezésében épült meg 230 ezer forintból.
1926-ban Kodály Zoltán, 1934-ben pedig
Bartók Béla adott itt nagysikerû hangver-
senyt. Az 1940-es években apróbb felújí-
tásokat végeztek az épületen. Az államo-
sítás után 1950-ben nagyobb átalakítások
következtek, majd 1980-ban bezárt a ho-
tel. Pár évvel késõbb, újranyitása elõtt te-
tõfelújítás, födémcsere és átalakítási mun-
kálatok is voltak. 1993 óta van magánkéz-
ben – a korszerûsítések után, pont a Koro-
na 100. évfordulójára, 1995-ben adták át

újra az épületet. Azóta folyamatosan bõ-
vül, szépül. A hotelhez étterem, pub és
több üzlet is tartozik.

 
„RÁFÉR A FELÚJÍTÁS”

 
A hotel tulajdonosa, a Zefirusz Korona

Kft. vezetõje szerint már szükséges a hom-
lokzat felújítása. Nádasdi István kiemelte,
szeptember 10-én állványozzák fel az épü-
letet, amely új nyílászárókat is kap. A mun-
kálatok várhatóan 40–45 napig tartanak
majd. A több mint 120 éves épület vissza-
fogott színeket kap szeptemberben. A fe-
hér mellett a szürkéskék sötétebb és vilá-
gosabb árnyalatait választották, természe-
tesen a mûemlékvédelmisekkel egyeztet-
ve. A tulajdonos hozzátette, terveik között
szerepel a Korona belsõ felújítása, korsze-
rûsítése is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

MARABÖLCSÕDE
Öt darab nagy mara látott napvilá-

got a Nyíregyházi Állatparkban. Mind
a három pampanyúl tenyészpárnak
utódai születtek. A különleges, õzre és
nyúlra egyszerre hasonlító rágcsálókat
a Dél-Amerika ház egyik kifutójában
lehet megtekinteni.

TRAGÉDIA A BUJTOSON
Péntek este egy halott személyt vet-

tek észre járókelõk a Bujtosi-tó part-
ján, a Liszt Ferenc utcánál. Értesítet-
ték a rendõrséget, akik a tûzoltók se-
gítségével emelték ki a vízbõl az el-
hunytat. Az eset körülményeit vizsgál-
ják.

SEGÍTETT AZ ERDÕGAZDASÁG
A Szent Lukács Görögkatolikus

Gyermekvédelmi Központ Nyírszõ-
lõsi lakásotthonának számára hinta és
homokozó beszerzéséhez nyújtott tá-
mogatást a NYÍRERDÕ Zrt. A gyere-
kek azóta már birtokba is vették a já-
tékokat.

TÖRVÉNYKEZÉSI SZÜNET
Július 15-étõl augusztus 20-áig tör-

vénykezési szünet van a Nyíregyházi
Törvényszéken és az illetékessége alá
tartozó járásbíróságokon. Az országos
gyakorlatnak megfelelõen tartják a
szünetet, de egyes ügyeknél folyama-
tos lesz a feladatellátás.

TÁNCRA PERDÜLTEK
Második alkalommal rendezték

meg a Sóstói Sárkányhajó Fesztivált és
a Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõver-
senyt, amelyen a 60 éves Szabolcs
Néptáncegyüttes is színpadra lépett. A
mûvészeti csoport tagjai igazi tánchá-
zi hangulatot teremtettek.

RÓZSALABIRINTUS
A Nyíregyházi Egyetem Tuzson Já-

nos Botanikus Kertjében jelenleg is
ezernél több rózsaszál várja a kikap-
csolódni és feltöltõdni vágyókat. Több
mint száz fajta gyönyörködteti a láto-
gatókat, mely az évek során esküvõi
fotózások rendszeres helyszínévé vált.

GYOMIRTÓ KISVASÚT
Több alkalommal is vegyszeres

gyomirtást végez a Magyar Vasúttár-
saság nyáron a keskeny nyomtávú vas-
útvágány mentén. Kedden a nyíregy-
házi MÁV állomás, illetve Dombrád
között végeztek munkálatokat. Több
hektoliter szert fújtak ki.

GITÁRKONCERT
Két fiatal zenész adott gitárkoncertet

a megyei könyvtár kamaratermében.
Nagy Mártont, a Liszt Ferenc Mûvészeti
Egyetem hallgatóját Eötvös József készí-
tette fel, Tokárszky Mátét, a Nyíregyhá-
zi Mûvészeti Szakgimnázium egykori
hallgatóját pedig Czakó Erika segítette.

Fotó: LEGO
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(Folytatás az 1. oldalról.)

A Nyírség Táncegyüttes – együttmûködve a múze-
umfaluval, a Váci Mihály Kulturális Központtal és a
városi önkormányzattal – korábban már hét alkalom-
mal szervezett nagyszabású folklórfesztivált, melyre a
világ számos országából érkeztek táncegyüttesek és
zenekarok. Most néhány év kihagyás után, az önkor-
mányzat támogatásával, újra megszervezik, méghoz-
zá nem is akárhogyan.

A program egyik kiemelt szereplõje a határainkon túl-
ról, Zilahról érkezõ néptáncegyüttes, a Terbete táncegyüt-
tes lesz, de érkeznek még résztvevõk Tajvanról és Portu-
gáliából is.

A 8. NYÍRSÉG NEMZETKÖZI
NÉPTÁNCFESZTIVÁL RÉSZTVEVÕI

Tajvan, Tajpei – Kínai Mûvészetek Táncegyüttese
Horvátország, Djakovo – Tena Néptáncegyüttese
Észak-Ciprus, Kyrena – Katalkoy Néptáncegyüttese
Oroszország, Novoszibirszk – Szibériai Motívumok
Táncegyüttese
Portugália, Coimbra – Coimbrai Egyetem Néptáncegyüttese
Olaszország, Matelica – Matelica Néptáncegyüttese
Románia, Zilah – Terbete Néptáncegyüttes
Magyarország, Nyíregyháza – Szabolcs Néptáncegyüttes
Magyarország, Nyíregyháza – Igrice Néptáncegyüttes
Magyarország, Nyíregyháza – Figurás Táncegyüttes
Magyarország, Nyíregyháza – Nyírség Táncegyüttes

FERGETEGES HANGULATÚ TÁNCHÁZ ÉS KONCERTEK

VÁLOGATÁS A GYÖNGYSZEMEKBÕL

A fesztivál alatt minden este Fesztiválklub várja majd az érdeklõdõket, ahol az együttesek is bemutatkoznak és
tartanak fergeteges hangulatú táncházat, tánctanítást saját
folklórkincsük gyöngyszemeibõl, de lesznek ételkóstolók,
tájelõadások és koncertek is.
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CSILLOGÓ VB-ÉRMEK

Az egykor a nyíregyházi Mûvészetiben tanuló Ördögh
Lászlót ma már szakmai körökben jól ismerik, ám szerte-
ágazó tevékenységének, nívós munkáinak köszönhetõen
a közvélemény is egyre gyakrabban hallhat az art
directorról. Hírnevét pedig öregbíti az idei világbajnok-
ság, amelynek kreatív csapatában – munkatársaival együtt
– õ is dolgozik.

Egy sportoló számára mindig különleges élmény, ha egy
versenyen nyert medálját a nyakába helyezik. Ezek a tár-
gyak ugyanakkor nemcsak a díjátadón, hanem sok-sok
évvel késõbb egy vitrinben pihenve is ragyogóan mutat-
nak. Egy tervezõnek pedig kihívást jelent egy-egy ilyen
tárgy kidolgozása. Különösen igaz lehet mindez egy ma-
gyar szakember számára, ha a Budapesten és Balatonfü-
reden rendezett és a napokban is zajló 17. FINA Világbaj-
nokság, ismertebb nevén a vizes vb dobogósainak tervezi
meg az arany-, az ezüst- és a bronzérmeket.

– Tavaly októberben kezdõdött a bennünket különleges
kihívások elé állító munka – nyitja beszélgetésünket a
Nyíregyházán született Ördögh László, a Graphasel De-
sign Stúdió alapítója és egyik vezetõje. – Az elmúlt évek
folyamán egyébként ezentúl komoly hazai és nemzetközi
ügyfelek számára is terveztünk logókat, egyedi arculatot.

... EGY NYÍREGYHÁZI TERVEZÕTÕL

megfelelõek-e. Az így megszületett Lali és Lili úgy a fel-
nõttek, mint a gyermekek kedvencévé vált. A világhírû
sztár, Ashton Kutcher csemetéi is örömmel játszottak ve-
lük a Duna Aréna lelátóján.

LASSAN KEZDÕDNEK AZ UTÓMUNKÁK

– Napi feladatainkat jelenleg meghatározza a vb, hi-
szen a szervezõk naponta megjelenõ igényeit is ki kell
elégítenünk – mondja. – Már látszik, hogy a világverse-
nyek után is kapcsolatban maradunk azokkal a szerve-
zõkkel, akikkel most együtt dolgozunk, mivel döntés szü-
letett arról, hogy a margitszigeti Hajós Alfréd Nemzeti
Sportuszodán és a Duna Arénán egységes piktogramok
jelenjenek meg. Az utóbbi létesítmény ideiglenes lelátóit
lebontják, átalakulnak a terek, melyek jelöléseinek elké-

Munkánk gyümölcseként született meg például a Google
budapesti irodája, de büszkék vagyunk rá, hogy részt ve-
hettünk az eredetileg 2024-re tervezett budapesti nyári
olimpiai projekt pályázati logójának tervezésében is.
Amikor a mostani vb medáljain dolgoztunk, örvénylõ for-
mában gondolkoztunk. Nagyon büszkék vagyunk rájuk,
nemrég mutattuk be õket a világnak.

MESTER ÉS DIÁK EGYÜTT DOLGOZOTT

– Egy tanítványom, Hetsch Ferenc készített el egy ter-
vet a világbajnokság szervezõbizottsága által kiírt pályá-
zatra (a rendezvény logójának, arculati elemeinek elké-
szítésére vonatkozott) – folytatja. – Õ egy nagyon ötletes,
igényes munkát tett le az asztalra. A kész eredmény pedig
már a közös munkánk gyümölcse, ami elnyerte a FINA
vezetõinek tetszését is.

A végleges arculat bemutatását követõen azonban csep-
pet sem enyhült a munka intenzitása, hiszen Ördögh
Lászlóék számos olyan feladat megvalósításában, végle-
gesítésében vettek még részt, melynek eredményét naponta
láthatjuk a televíziós közvetítésekben és persze a helyszí-
neken. Ezek már sok esetben túlmutattak azokon az elvá-
rásokon, melyekrõl azt feltételeznénk, egy design stúdió
csapatától még elvárható. A fõváros szívében, az Erzsébet
téren korábban felállított visszaszámláló óra tervezése
komoly kihívás, ugyanakkor a Duna Aréna folyosóinak,
irodáinak, közönségforgalmi területeinek vagy a sajtót és
a versenyzõket kiszolgáló egységeinek tájékoztató táblák-
kal, jelekkel való ellátása végtelenül komplex feladatok
elé állította õket. A FINA egységes arculatot vár el a

szítésében ránk is számítanak. A ház tervezõjével, Ferencz
Marcellel is együtt dolgozunk, és közös gondolkodásunk
mentén formálódik a végleges épület külsõ homlokzatá-
nak stílusa is.

Bár a versenyek még tartanak, a tervezõk gõzerõvel dol-
goznak, hogy a sportolók és a FINA részérõl idõközben
felmerülõ igényeket minél gyorsabban kielégítsék. Termé-
szetesen ez azt is jelenti, hogy a Graphasel csapatának
nincs elég ideje, hogy a versenyeket nézze, azonban már
biztos, hogy az utolsó pár napban az egész team ellátogat
majd a Duna Arénába, hogy közösen szurkoljanak mind-
annyian a magyaroknak, és lélekben is lezárjanak egy két
éve elkezdõdött, csodálatos munkát.

(Szerzõ: Szabolcsi Richárd)

A világbajnokság érmei

Óriási show-val nyitották meg a világbajnokságot Budapesten

Fotó: MTI/ Balázs Attila

Az aranyérem (Éremfotók: Flashback Stúdió – Villányi Csaba)

rendezõktõl, ezért olyan részletekre is kellett ügyelniük,
hogy milyen mellényeket terveznek a versenyek fotósai-
nak vagy a csapatokat szállító különféle autóbuszokon hol
jelennek meg az arculati elemek, logók. Óriási kihívás elé
állította õket, hogy Budapestnek a vb szempontjából ki-
emelt közlekedési területeit – szintén a Nemzetközi Úszó-
szövetség elvárásai mentén – önálló forgalmi jelekkel kel-
lett ellátni, amelyek a vendégek és a jármûvezetõk tájé-
kozódását segítik.

ÚJ SZIMBÓLUM SZÜLETETT: A FONTÁNA

A nagyszabású megnyitó ünnepség egyik kulcsmo-
mentuma volt, amikor Egerszegi Krisztina egy külön-
leges edénybõl vizet öntött a Dunába, s ezt követõen
egy szinte szobornak is nevezhetõ fontánából, azaz
kútból víz csapott ki. Ez jelképezte a vb kezdetét. A
páratlanul igényes mûtárgy elsõ alkalommal jelent meg
a versenyek történetében, melyet hagyományteremtõ
szándékkal hívtak életre. A kút tervezése szintén a
Graphasel csapatát dicséri.

– A formaterv a miénk, a munka elvégzésére még egy
latyakos januári napon kaptunk felkérést – idézi fel. – Épí-
tészekkel, statikus mérnökkel is kellett dolgoznunk, de
óriási segítséget kaptunk a Design Donum formatervezõ
csapatától is. Az elhelyezés miatt az épület elõtti födémet
át kellett törni, arról nem is beszélve, hogy egy rozsda-
mentes acélból készült tartályt is szükségessé vált rejteni,
mely a vízutánpótlást biztosítja a kútnak. A mûtárgy meg-
építése kezdetben megoldhatatlan feladatnak látszott, hi-
szen egy olyan fontána kellett, amelyet nem színez át idõ-
vel a víz, ugyanakkor nem túlzottan csillogó, mégis jól
mutat. Esztétikusnak kellett lennie nappal, és az esti dísz-
kivilágításban is. A munkatársaimmal sokszor azon filo-
zofáltunk, vajon létezik olyan szakma, mely képes egy
ilyen komplex feladatot egy kézben kezelni?

Akár igen, akár nem, a közös gondolkodás és a sok be-
fektetett munka meghozta gyümölcsét: a fontánát a ver-
senyzõk, a szurkolók és – nem utolsósorban – az úszóvi-
lágot összefogó szervezet döntéshozó tagjai is nagyon sze-
retik. A Graphasel Design Stúdió munkája a 2019-es dél-
koreai Kvangdzsúban tervezett vb-n is megjelenhet majd,
ha más nem, kiváló minta formájában az ottani szervezõk
asztalán, de akár többrõl is lehet szó...

Ezres nagyságrendben érkeztek pályázatok a vb kaba-
lájának tervezésére. Tatai Tibor készített nagyon ötletes
koncepciót, ami elnyerte a szervezõk tetszését. Lászlóék
jól ismerték õt, a busójárás számára tervezett arculati
munkáit különösen szeretik. A végleges formában elké-
szült kabala tervét õk is ötleteikkel gazdagították. Egy tér-
hatású videót is gyártottak a „jelöltekrõl”, megfigyelve,
mozgás közben hogyan érvényesülnek a kabalák, arányaik
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PÁRATLAN ELKÉPZELÉS!

Három évvel ezelõtt felavatták Nyíregyháza belváro-
sának tapintható, bronz dombortérképét a Kossuth té-
ren, tavaly – országosan is egyedülálló – integrált játszó-
teret adtak át a kulturális központ melletti téren, mos-
tanra pedig már egy újabb elképzelés megvalósításán
dolgozik a Rotary Club Nyíregyháza (mindezeket az ön-
kormányzat hozzájárulásával hozták létre). Egy olyan fa-
lat szeretnének létrehozni, amelyen a fogyatékkal élõ fi-
atalok – a rajta lévõ mûvészi alkotásokon keresztül – az
emberi testet tudnák megismerni.

A jövõben is szeretné folytatni a Rotary Club Nyíregy-
háza a Kossuth téren álló „Tapintható Láthatatlan” térplasz-
tika – a gyengén vagy egyáltalán nem látóknak segít bel-
városunk megismerésében – és az integrált játszótér – fo-
gyatékkal élõ és egészséges gyerekek játszhatnak együtt,
élményeket szerezve – szellemiségét, cselekvõ humani-
tását – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét
Urbán Lajos, a szervezet elnöke. Egy olyan összmûvészeti
alkotást állítanának fel – terveik szerint az integrált játszó-
tér közelében –, amely nemcsak a fogyatékkal élõ fiatalok
érzelmi-érzéki fejlõdését szolgálná pedagógusok, szülõk
segítségével, hanem élményt adna a felnõtteknek is.

ILYEN MÉG SEHOL NINCS

– Egy olyan falat szeretnénk létrehozni az integrált ját-
szótér részeként, városunk vezetésének egyetértésével,
amelyen a szellemi, fogyatékos, vak vagy gyengén látó gye-
rekek és akár kamaszok vagy felnõttek anatómiai módon,

MÛVÉSZI ALKOTÁSOKKAL SEGÍTENÉNEK A FOGYATÉKKAL ÉLÕ FIATALOKNAK

Népszerû az integrált játszótér is (Fotó: archív)

VÁRJÁK A FELAJÁNLÁSOKAT
– A Rotary Club Nyíregyháza várja és kéri mûvészeti

életünk prominenseinek felajánlását, közös jótékonysá-
gi eseményeinken való együttmûködésre. Az elsõ ilyen,
egyben unikális elõadás a Mandala Dalszínház Egy tá-

nyér napfény címû musicalének elõadása lesz július 23-
án, este 20.30-tól a Sóstói Múzeumfaluban. Aki ugyanis
jegyet vált az elõadásra, az egyben támogatja a Rotary
Club elképzeléseit is.

térplasztika-játszótér-érzékelhetõ fal, egyetlen belvárosban
sem található. Mivel ennek megvalósítása egy hosszabb pro-
jekt, és a következõ soros elnökünk Fekete Tibor lesz, így
már vele is egyeztettem és a célkitûzést közössé tettük –
hangsúlyozta az elnök.                    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

az emberi testet tudnák tapintani. Az alkotásegyüttest úgy
kell elképzelni, hogy egy falon az emberi testet, például
arcot, kezet megformázó mûvészi alkotások foglalnának
helyet, amelyek megérintésével, kitapintásával, a fiatalok
élményeket szerezhetnének. Ilyen alkotásegyüttes, mint a
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Több mint kétmillió nyugdíjas él Magyarországon. Kö-
zülük pedig szép számmal képviseltetik magukat azok is,
akik már betöltötték a 100. életévüket. Az Országos Nyug-
díjbiztosítási Fõigazgatóságtól kapott legfrissebb informá-
cióink szerint ma a legidõsebb magyar nyugdíjas 110, míg
a legidõsebb nyíregyházi 107 éves.

Elsõ és második világháború, nagy októberi szocialista
forradalom, forint bevezetése, az elsõ televíziók megjele-
nése, és egy rendszerváltozás. Csak néhány esemény, amit
Magyarország legidõsebb nyugdíjasa, az 1907-ben szüle-
tett ellátott meg- és átélt. Mellette pedig még vannak 658-
an, akik már 100. születésnapjukat is megünnepelhették...

FÉLMILLIÓVAL TÖBBEN VANNAK A NÕK

Az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóságtól meg-
tudtuk, a 2017. június havi adatok alapján Magyarorszá-
gon öregségi nyugdíjban 2 021 570 fõ részesül. A különb-
ség azonban hatalmas nõk és férfiak között. A magyar öreg-
ségi nyugdíjasok 63 százaléka nõ (1 279 716 fõ) és csak
37 százaléka férfi (741 854 fõ). Ez persze nem véletlen,
hiszen a nõk korábban mehetnek nyugdíjba, és átlagosan
tovább is élnek, mint a férfiak. Nyíregyházán is hasonló
az arány. Itt az elõzõ hónapi adatok alapján öregségi nyug-
díjban 22 288 fõ részesült, ebbõl 8041 férfi és 14 247 nõ.

A LEGFIATALABB 54 ÉVES

Magyarországon az öregségi nyugdíjban részesülõk kö-
zül a legfiatalabb ellátott 1963-as, Nyíregyháza tekinteté-
ben pedig 1962-es születésû – tudtuk meg. Legkevesebben
egyébként a 100 év feletti nyugdíjasok vannak, de azért õk
is szép számmal képviseltetik magukat, összesen 658 fõ-
vel. Nyíregyházán ezen személyek száma 4 fõ. Az ONYF
statisztikáiból egyértelmûen kiderül, hogy ma Magyaror-

110 ÉVES A LEGIDÕSEBB NYUGDÍJAS MAGYARORSZÁGON

szágon a legtöbb öregségi nyugdíjas 1953-as születésû,
vagyis 64 éves, és ugyanez a születési dátum mondható el
a Nyíregyházán folyósítási címmel rendelkezõkre is.

ÁTLAGOSAN 23 ÉVEN ÁT KAPTÁK

A tájékoztatás során kiderült, a 2016-ban elhunyt ma-
gyar nyugdíjasok átlagosan 23 éven keresztül kapták a
nyugdíjukat. Persze ezt az arányt a nõk jelentõsen javítot-
ták. Amíg a férfiak átlagosan országos szinten 20,0 évig,
nyíregyházi folyósítási címmel rendelkezõk közt pedig
20,6 évig kapták az ellátásukat, addig a nõk átlagosan 6
évvel tovább, országos szinten 26,3 éven keresztül.

HAVONTA 100 000 FORINTOT

Szintén utánajártunk annak is, hogy a tavalyi statiszti-
kát figyelembe véve, a többség mennyi öregségi nyugdí-
jat kapott kézhez. Ennek megválaszolásához 2016. de-
cemberi adatokat találtunk, amikbõl kiderült, hogy az öreg-
ségi nyugdíjban részesülõ ellátottak többsége 50 000 és
99 990 forint közötti összeget kapott kézhez, de több mint
800 000 volt azok száma is, akik 100 000 és 199 000
forint közötti nyugdíjat kaptak. Persze, fontos megemlíte-
ni azt a 121 898 fõt is, akiknek 200 000 forint vagy afeletti
összeget folyósított az ONYF.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HÛSÍTÕ CSÁBÍTÁSOK A „HUPIKÉK
TÖRPIKÉKTÕL” A PISZTÁCIÁIG

A tikkasztó hõség kellõs közepette mi sem eshet job-
ban, mint a lombos fák árnyéka alatt elnyalni három gom-
bóc fagyit. Választék pedig van bõven, hiszen ezek kíná-
lata mára már jócskán túlmutat a csoki, vanília, puncs és
citrom négyszögön. Lehet már kapni „hétköznapi csaló-
dás”, „hupikék törpikék”, rózsa, Panna és még
„Facebook” nevû fagyikat is.

Gombócos vagy csavart, kicsi, esetleg nagy adag, töl-
csérben, netán kürtõskalácsban, annyi íz és variáció tárul
ma már elénk, amirõl néhány évvel ezelõtt még csak ál-
modozni lehetett. Volt, hogy kettõ forint ötven fillérért adtak
egy gombócot, az pedig fel sem merülhetett, hogy a jól
bevált csoki és citrom mellett olyan hûsítõ finomságok is
kerüljenek a tégelybe, mint a mars, a snickers vagy éppen
a bounty, ráadásul laktóz-, glutén- és cukormentes válto-
zatban.

CITROMBÓL FOGY A LEGTÖBB

Egészen kisgyerekként sokat irigykedtem azokra, akik
fagylalt- vagy éppen csokoládétesztelésbõl keresték meg
a betevõjüket, hiszen ki ne álmodozna arról, hogy egy-
más után leteszik elé a finomságokat, neki pedig „csak”
annyi dolga van, hogy eldöntse: melyik a jobb. Azóta már
a fagylaltospultok elõtt megállva jó párszor tudatosult ben-
nem, ez nem is olyan könnyû feladat. Egy-egy üzletben
ugyanis tucatszámra kínálják a fagyikülönlegességeket, a
végére érni pedig lehetetlen. Kóstolás helyett így Papp Dá-
vid fagylaltkészítõvel beszélgettem...

– Amelyek régóta állandóak és elképzelhetetlen, hogy
egy nap is kimaradjanak a fagylaltkínálatból, azok az alap
fagyik: a csoki, a puncs, a citrom és a vanília. Egyébként

legnagyobb mennyiségben is ezekbõl adunk el, de az ki-
jelenthetõ, hogy a citrom viszi nyáron a prímet. Ebbõl aztán
különféle változatokat is tudunk csinálni: mentalevéllel
ízesítjük, vagy éppen bazsalikommal. Még nagyon szere-
tik a hozzánk betérõk a marsot, a raffaellót, a snickerst
vagy éppen a pisztáciát, amibõl egyébként nagyon nehéz
jót készíteni. Ahhoz ugyanis, hogy az ember finom és jó
pisztáciát tudjon csinálni, különbözõ anyagokat kell, hogy

kipróbáljon, ráadásul ennek az elõállítási költsége az egyik
legdrágább.

RIMINI DIKTÁLJA A DIVATOT

– Minden évben, februárban rendezik meg az olaszor-
szági Riminiben a nemzetközi fagyikiállítást, amelyen új
ízvariációkkal, új alapanyagokkal és új öntetekkel lehet
találkozni. A „divat” innen indul el, hiszen az eseményre
a gyártók is mindig elmennek, akikkel egyébként mi is
szerzõdésben állunk. Persze, be lehet hozni még úgy is új
fagyikat, hogy ha az ember kicsit kreatívabb. Gondol va-
lamire, és kitalálja, hogy az hogyan tudna harmonizálni
egy új ízzel – magyarázza.

MALAJZIAI KÓKUSZ?
– Manapság egyre elterjedtebb, hogy különleges

neveket adnak a fagyiknak. Mi egyébként ezt nem al-
kalmazzuk és nálunk a kókusz ízû fagyi is kókusz né-
ven fut, nem pedig például malajziai kókuszként. Az
persze vitathatatlan, hogy sokszor a vendégek abból
kérnek, aminek különleges a neve, hiszen azt találják
vonzónak.

NEM AZ ÍZEK, AZ ÖSSZETÉTEL VÁLTOZOTT

Dávid azt mondja, az évek folyamán nem is igazán a
fagylaltok íze változott meg, hanem sokkal inkább az
összetétele. Egyre inkább ugyanis megnövekedett az igény
a laktóz-, a glutén- és a cukormentes fagyikra is. Hogy
pedig néhány év múlva milyen kínálat tárul majd elénk,
azt hiszem, annak már csak a képzelet szabhat határt...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

LUKÁCS PÉTER, A KORONA HOTEL SÉFJÉNEK AJÁNLÁSÁVAL

JOGHURTOS
ZÖLDBORSÓSALÁTA

Hozzávalók: 30 dkg zöldborsó, 1 doboz natúr joghurt
(1,5 dl), 1 teáskanál mustár, 2 teáskanál olívaolaj, 1 kis
csokor petrezselyemzöld, 2 csipet só, 2 csipet õrölt fehér
bors, 1 kis csokor kapor.

Elkészítése: A borsót forrásban lévõ vízbe tesszük, mely-
be elõzõleg két csipet sót szórunk. 2-3 percig fõzzük, majd
leszûrjük. A joghurtot egy tálba öntjük, hozzáadjuk a mus-
tárt, az olívaolajat, sóval-borssal ízesítjük. Összevágjuk a
zöld fûszernövényeket, belekeverjük a joghurtos mártás-
ba, majd beleöntjük a kihûlt borsót. Összekeverjük és máris
kínálhatjuk.

GÖRÖGDINNYELEVES MENTÁVAL

KÖNNYÛ NYÁRI FINOMSÁGOK

SAJTOS CUKKINIGOLYÓK

Hozzávalók (4 adag) a golyókhoz: 1 db közepes cukkini
(reszelve mérve 60 dkg), 1 kávéskanál só, 1 csipet õrölt
fehér bors, 1 db tojás, 10 dkg reszelt sajt (trappista), 3 evõ-
kanál zsemlemorzsa. Panírozáshoz: 3 evõkanál finomliszt,
2 db tojás, 5 evõkanál zsemlemorzsa. Sütéshez: 6 dl nap-
raforgó olaj.

Elkészítése: A megtisztított cukkini magvas belsejét ki-
vágjuk (ha van neki), a héját nem szükséges eltávolítani.
Sajtreszelõn lereszeljük, meghintjük sóval, összekeverjük,
és hagyjuk állni kb. 20 percet. A levet eresztett cukkinit
kicsavarjuk, hozzáadjuk a tojást, a reszelt sajtot, a borsot
és 4-5 evõkanál zsemlemorzsát, hogy jól összeálljon. Ala-
posan összedolgozzuk. Diónyi golyókat formázunk a két
tenyerünk között (15 db lett). A golyókat óvatosan bepa-
nírozzuk, mint a rántott húst. Bõ olajat forrósítunk és kö-
zepes lángon világosbarnára sütjük.

Hozzávalók (4 adag): 3 kg görögdinnye, 3 szál menta,
3 evõkanál akácméz.

Elkészítése: A dinnyét megmossuk, leszárítjuk, és na-
gyobb darabokra vágjuk. A friss mentát bõ vízben alapo-
san megmossuk, leszárítjuk. A dinnyedarabokból késsel
kivágjuk a húsát, kimagozzuk, majd kisebb darabokra
vágjuk, magas falú tálba tesszük, és botmixerrel turmixol-
juk. Ezután akácmézzel, vékony csíkokra vágott mentá-
val ízesítjük.

Tálaláskor a hideg görögdinnyelevest tányérokba szed-
jük, és mentalevelekkel díszíthetjük.
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Minden hónap „legörömtelibb” pillanata, amikor a pos-
tás – egymás utáni napokon – megérkezik a villany, a gáz,
a víz, a kábeltelevízió és a mobiltelefon csekkjeivel. Az
pedig már csak fokozni tudja az „ünnepi eseményeket”,
ha kiderül, hogy a számlán nem várt és „ismeretlen” téte-
lek is szerepelnek, amik bizony meg tudják szabadítani
pénztárcánk tartalmát akár néhány ezer forinttól is...

Néhány héttel ezelõtt lapunk hasábjain is beszámoltunk
arról, hogy június 15-étõl eltörölték az Európai Unió orszá-
gaiban a roamingdíjakat, azaz most már a belföldi díjcsoma-
gunkban érvényes árakon telefonálhatunk, SMS-ezhetünk és
internetezhetünk az EU tagországokban, illetve az Európai
Gazdasági Térséghez tartozó Izlandon, Liechtensteinben és
Norvégiában. Ennek tudatában indított hívásokat nyaralása
alatt Franciaországból (uniós ország) haza, Magyarországra
egyik olvasónk is, csakhogy a telefonszámláján ennek el-
lenére is felszámolta a mobilszolgáltató a roamingdíjat.
Levelének egy részletét az alábbiakban olvashatják:

OLVASÓI LEVÉL

„...Örömmel olvastam a sajtóban, hogy június 15-étõl
eltörölték az Európai Unió országaiban a roamingdíjakat.
Azonban vagy elfelejtettek valamit még közölni velünk és
van a történetben egy csavar, netán egyszerûen rosszul
számláztak nekem. Történt ugyanis, hogy június 22. és 28.
között Franciaországban nyaraltam (Szlovéniát és Olaszor-
szágot érintettük utunk során), tehát EU-s ország, vagyis
nincs roaming. Csakis Magyarországra!, a családomnak te-
lefonáltam haza (a hívásnaplóm még mindig megtekinthe-
tõ, van bizonyítékom), ez is elenyészõ számú hívás és perc
volt. Akkor hogy történhetett meg az, hogy a most megka-
pott számlámon az szerepel, hogy plusz közel 2000 forin-
tot felszámolnak nekem nemzetközi hívásért? Szerencsére
még ennyit ki tudok fizetni, nem ezzel van a baj, hanem
nem értem, miért követelik tõlem ezt? Bementem az ügy-
félszolgálatra a számlámmal és ott közölték velem, hogy a

„ÁLMOMBAN KOSZOVÓBAN JÁRTAM”

2. díjövezetbe tartozó hívásaim voltak, ami azt jelenti, hogy
Tunéziában, Bosznia-Hercegovinában, Szerbiában, Törökor-
szágban, Ukrajnában vagy Koszovóban voltam. Azt hiszem,
ennyire azért nem vagyok feledékeny, hogy ne tudjam: Ko-
szovóban és a többi országban esetleg álmomban jártam,
mert a valóságban biztosan nem...”

KÜLFÖLDI SZÁMOKAT HÍVOTT?

Az olvasó észrevételét továbbítottuk a mobilszolgálta-
tó kommunikációs igazgatóságához. Elmondásuk szerint
a panaszt egyedileg is kivizsgálták. Válaszukat a követke-
zõkben olvashatják:

„Ahogyan Ön is írja, a „szabály” valóban az, hogy
az EU-ból magyarországi alapdíjas számra, illetve az
EU-ból EU-ba roaming helyzetben alapdíjas számra in-
dított hanghívás, illetve belföldi hívószámra küldött SMS
és MMS küldés esetén – a méltányos használat erejéig –
a belföldi díjcsomagban meghatározott hálózaton kívü-
li díjak az irányadók.

Ez érvényes tehát az Ön esetében a Franciaországból
a) Magyarországon lévõ magyar mobil hívásakor, illetve

b) más EU országban lévõ magyar mobil hívásakor.
A számlájából az derült ki, hogy Ön nemcsak alapdí-

jas (magyar mobilszámot), hanem külföldi (külföldi
országhívóval rendelkezõ) számo(ka)t is hívott az euró-
pai utazása során, ami nemzetközi hívásnak számít, ezért
kiszámlázásra került a havi számláján. Hogy pontosan
mely szám(ok) hívása került plusz költségbe, azt a hí-
vásrészletezõben tudja megnézni (tud kérni az ügyfél-
szolgálattól).”

VÁLASZLEVÉL A MOBILSZOLGÁLTATÓTÓL

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A nyár kiemelt idõszak a bûnmegelõzés szempont-
jából. Ilyenkor mindenki hajlamos könnyedebben ven-
ni a dolgokat, ám fontos, hogy értékeinkre a nyaralá-
sok, fürdõzések és fesztiválok alkalmával is odafigyel-
jünk.

Ma már megszokott, hogy a nyaralás idejére laptopot,
mobiltelefont visznek magukkal az emberek. Azonban lé-
nyeges, hogy az elektronikus berendezésekrõl indulás elõtt
mentsük le az adatokat, és jelszóval védjük azokat. Az esz-
közöket úgy kell tárolni, hogy azok ne legyenek észreve-

BÛNMEGELÕZÉSI TANÁCSOK NYÁRON
hetõek, nem tanácsos például egy gépkocsi hátsó ülésén,
vagy egy pléden, a strandon felügyelet nélkül hagyni õket.
A rendõrség szakemberei arra figyelmeztetnek, hogy a nya-
ralások alkalmával ne hívjuk fel a kevésbé jó szándékú
emberek figyelmét arra, hogy otthonunktól távol vagyunk.

Ha elutaztunk, a nyaralási helyeken is be kell tartani
bizonyos szabályokat. Fontos tárgyainkat helyezzük el
értékmegõrzõben, vagy figyeljen azokra valaki, így elke-
rülhetjük az alkalmi lopásokat. Ne felejtsük, hogy szabad
vizekben csak ott lehet fürdeni, ahol az megengedett.
Amennyiben valaki tiltott helyen megy vízbe, az rendõri

szankciót von maga után. A nyár a fesztiválok ideje is.
Azonban a szórakozások alkalmával is eleget kell tenni
bizonyos biztonsági feltételeknek. Itt is érvényes, hogy
vigyázni kell a készpénzre, bankkártyára és a mobiltele-
fonra. A fiatalok mindig tájékoztassák szüleiket, hol van-
nak, illetve lehetõség szerint ne egyedül menjenek buliz-
ni, hanem csoportosan, és figyeljenek arra, hogy a szóra-
kozás végén is együtt távozzanak. Ha megtörténik a prob-
léma, értesítsék az adott rendezvény biztonsági szolgála-
tát, vagy hívjanak rendõrt.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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A következõ sportoló, aki versenyzõi múltjáról és je-
lenlegi helyzetérõl ad ismertetést számunkra, Bakosi Béla,
kétszeres Európa-bajnok olimpikon. A riporter ezúttal is
Káplán István.

– Béla, mindenekelõtt nyugtass meg minket egészségi
állapotoddal kapcsolatban!

– A téli fedettpályás Európa-bajnokságon, ahol Peti fiam
versenyzett, rosszul lettem. Felment a vérnyomásom, de
az orvosok elláttak, itthon is átestem a szükséges vizsgá-
latokon. „Stresszmentes” életvitelt javasoltak – egy edzõ-
nek... Orvosaim gyógyszeresen beállították a vérnyomá-
som, és most jól vagyok.

– Örülök, hogy továbbra is a nyíregyházi atlétika ren-
delkezésére állsz… Mi most a feladatod?

– Fõállásban a Nyíregyházi Sportcentrumnál vagyok
sportszervezõ. Hozzám tartozik a szabadidõs versenyek,
rendezvények elõkészítése és lebonyolítása az óvodások-
tól a szépkorúakig. A városi diáksport irányítása is az én
dolgom. Ezen kívül a sportcentrumnál edzõ is vagyok. A
távol-, hármas- és magasugrók edzéseit irányítom. Töb-
bek között: Bakosi Péterét és Leveleki Bencéét is, akiket
nemzetközi szintû versenyekre készítünk fel. A munkám-
ban feleségem, Szenczi Erika segít, mert az ifjúságiaktól a
felnõttekig sok versenyzõnk van. Õ maga is válogatott tá-
volugró volt. Mindenben számíthatok rá! Akár az edzések
irányításában, ha távol vagyok, vagy az utazások szerve-
zésében, versenyre kísérésben. 60 éves leszek. Van még
4-5 évem, attól függõen, hogyan változik a törvény.

– Hány évesen kezdtél komolyan az atlétikával foglal-
kozni?

– Ma már elképzelhetetlen, de 17 és fél évesen kezd-
tem el versenyszerûen atletizálni. A középiskolai verse-
nyeken folyamatosan az országos bajnokságig eljutva,
edzés nélkül lettem harmadik. Ekkor figyeltek fel rám a
szövetség szakemberei és hívtak meg a központi edzõtá-
borba. Ezt követõen itthon is kaptam edzéslehetõséget Sigér
Zoltán segítségével. A következõ évben magyar bajnok,

SPORTIKONOK A MÚLTBÓL: BAKOSI BÉLA

– Mi volt az elsõ nagyobb sikered?
– Az 1980-ban Sindelfingenben rendezett Európa-baj-

nokságon elért sikerem. Elõzõ évben ötödik voltam. Eltit-
kolták elõlem, hogy ranglistavezetõként megyek ki, ne-
hogy teher legyen számomra. Így az esélytelenek nyugal-
mával országos csúcsot ugorva nyertem meg az Eb-t.

– Mik a legszebb emlékeid?
– Nagyon sok volt. 1988-ban, a budapesti Európa-baj-

nokságot külön is nagyra értékelem, mert elõtte egy hosszú
sérülés miatt mintegy másfél évet ki kellett hagynom. Ak-
kor már mindenki leírt: Bakosi elhízott, öreg, nulla stb.
Edzõmmel, Kiss Tamással úgy döntöttünk, hogy a hazai
rendezésû fedettpályás Európa-bajnokságra jól felkészü-
lünk és eredményes leszek. Ez sikerült és 17,25 méterrel
második lettem, ami 29 év elteltével is az országos csúcs.

– Az elért eredmények után kapsz valamilyen állami
támogatást vagy járulékot?

– Nem. A Los Angelesben rendezett olimpián voltam
éremesélyes. Az ottani olimpiai bajnokot elõtte is és utá-
na is legyõztem. Politikai döntés volt a távolmaradásunk,
mellyel komoly erkölcsi és anyagi veszteség ért. Másfél
hónapig az atlétikai pálya felé sem mentem. Ezt a mai
napig nem tudom megemészteni, úgy, hogy még csak
bocsánatot sem kért senki, a többiektõl sem tudomásom
szerint. A moszkvain hetedik lettem, ami végül is kezdés-
nek nem volt rossz. 1980-ban nagyon fiatal voltam, akkor
nyertem az elsõ Európa-bajnokságot. 100 ezer ember elõtt,
ekkora versenyen ugrani, nem kis feladat volt. Viktor
Szanyejevet tartották a nagy esélyesnek, aki már elõtte
három olimpián nyert, az egész stadion neki üvöltött, et-
tõl kicsit megijedtem. Azután jött, illetve elmaradt Los An-
geles. Ha jól emlékszem, 16,80 centiméter kellett a bronz-
éremhez. Ha nem esek orra futás közben vagy valami nagy
marhaságot nem csinálok, 17 méterrel simán érmes lehet-
tem volna. Persze tudom, a sportban nincsen ha, meg „lett
volna”. De a lehetõséget is elvették tõlem.

– Befolyásolta ez a további pályafutásodat?
– Szerintem igen. A következõ olimpia Koreában megint

csak háborús övezet volt és nem lehettünk biztosak ab-
ban, hogy oda is ki tudunk-e menni. Végül is az edzõm,
Sigér Zoli csak meggyõzött, hogy jó lenne tovább dolgoz-
ni. De elõtte egy rosszul lerakott távolugró deszka meg-
ütötte a sarkamat, sérülten nem akartam kiutazni, így 10
nappal az utazás elõtt lemondtam a részvételt.

– Nyolc éven keresztül nyerted a Magyar Bajnokságo-
kat egy év kihagyással. Versenyzõként, családod mennyi-
ben segítette a sportolásodat?

– Édesapám nem igazán akarta, hogy sportoljak, mert a
tanulás rovására mehet, de végül is Sigér Zoltán edzõm
meggyõzte arról, hogy ezzel nem lesz probléma. Késõbb
õ lett a legnagyobb szurkolóm. A feleségem, Erika sok ál-
dozatot hozott, hogy eredményesen sportolhassak. Balázs

fiunk születése után õ adta fel karrierjét. Végül is 649 cen-
timéteres ugrása mai viszonylatban is igen jó eredmény.

– Abban az idõben minden élsportoló, úgynevezett
sportállásban volt. Te gondoltál a versenyzõi pályafutást
követõ életedre?

– Kemecsén születtem, ibrányi kötõdésem van, Nyír-
telken jártam iskolába. A ’80-as olimpia elõtt intézték el,
hogy beköltözhessünk Nyíregyházára. És valóban, a MÁV-
nál dolgoztam TMK lakatosként. Elõször 8 órában, majd
ahogyan az eredmények jöttek, úgy kaptam munkaidõ-
kedvezményt is. Mikor már úgynevezett profi voltam, nem
kellett bejárni dolgozni. Akkoriban a szocialista államok-
ban nem volt hivatalos profizmus. Heti 8–10, néha 13
edzésem volt, átlagban 3-4 órás, ezt nem lehetett munka
mellett csinálni. Megdolgoztam az eredményeimért. A mai
gyerekek, amikor elmondom nekik ezt, nem akarják el-
hinni. A sportállás azért volt, hogy az ember így a világ
legjobbjai közé be tudjon kerülni. A megbízhatósági vi-
lágranglistán harmadik voltam. Sorra nyertem a nagy nem-
zetközi versenyeket (a mai Golden Liga), de mégsem ke-
reshettem jól, mert a rendezõk tudták, hogy kelet-európai-
ak vagyunk, és így lényegesen kevesebbet adtak. A tanul-
mányokra visszatérve, ezt is edzõmnek, Zolinak köszön-
hetem, hogy elvégeztem a Tanárképzõ Fõiskolát testneve-
lés–földrajz szakon, késõbb a Testnevelési Fõiskolán a kö-
zépfokú edzõit is megszereztem.

– Mikor hagytad abba a versenyszerû sportolást?
– 1989-ben a világbajnokságra hiába készültünk ugyan-

úgy, mint az elõzõ évi Eb-re, mégsem sikerült. Fél év pi-

OLIMPIAI 7. HELYEZETT, KÉTSZERES EURÓPA-BAJNOK, EZÜSTÉRMES ÉS NÉGYSZERES
EURÓPA-BAJNOKI HARMADIK HELYEZETT HÁRMASUGRÓ

öt év múlva, 1980-ban Európa-bajnok lettem hármasug-
rásban. Emellett távol- és magasugrásban, sõt, 100 méte-
ren is nagyon jó eredményeket sikerült elérnünk.

– Az edzõd végigkísérte pályafutásodat?
– Nem, õk 1985-ben Tatabányára költöztek. Klubtár-

sammal, a távolugró Európa-bajnok Pálóczi Gyulával azt
terveztük, hogy követjük az edzõnket. A Magyar Atlétikai
Szövetség állásfoglalása szerint csak egyikõnk mehetett, s
mivel Gyula volt a fiatalabb, így természetes, hogy a tata-

bányai klub õt választotta. Sporttársammal, Kiss Tamással
– aki már akkor edzõsködött is – úgy beszéltük meg, a
továbbiakban együtt dolgozunk. 1985 õszétõl vele együtt
értem el a további eredményeimet. Sigér Zoltán távozása
után is nagyon korrekt volt velem. Egy évig még ingáztam
Nyíregyháza és Tatabánya között. Balázs fiunk megszüle-
tése után ezt már nem vállaltam. A mai napig is jó a kap-
csolatunk, és segít a magasugró Péter fiam problémáinak
megoldásában is.

henés után 33 évesen újra hozzákezdtem, de nem érez-
tem azt, amit addig. Nem akartam egy sikeres pályafutást
harmad-, negyedosztályúként befejezni. Az 1990-es baj-
nokságon már nem indultam el, a megszerzett dicsõsége-
met, nevemet nem akartam lejáratni egy számomra gyen-
ge eredménnyel.

– A mai sportolói nemzedéknek milyen tanácsod volna?
– Ez nehéz dolog, más a világ, mások a körülmények.

Az élsport nagyon kemény fizikai és lelki munkát igényel
és még akkor sem biztos, ha mindent elvégeztél, hogy az
eredményben jelentkezni fog. Vannak olyan tanítványa-
im, akik nem akarnak élsportolók lenni, csak jól érzik
magukat a csoportban, bizonyos fegyelmet és kitartást ta-
nulnak, és azt, hogy mindenért meg kell dolgozni. A mai
felgyorsult világban, ha valaki nincs fizikailag topon, ak-
kor nem tudja sokáig bírni a munkát és a velejáró idegi
terhelést. Ma már, ha öt edzést alkalmazok, sokan azt is
soknak tartják... Azt tanácsolom mindenkinek, sportoljon
az egészségéért, aztán úgyis kiderül, van-e tehetsége, szor-
galma, kitartása a további munkához.

– Ki az a volt sporttársad, akirõl szeretnél megtudni va-
lamit?

– Majer József (Jokka) középtávfutó. Nagyon jó sporto-
ló volt õ is, nem is tudom, mi van vele.

– Köszönöm a beszélgetést Béla, és jó egészséget, va-
lamint eredményt kívánok neked-nektek feleségeddel, fi-
addal egyetemben.

1981 Az év atlétája

A Bakosi család: Bakosiné Szenczi Erika, Bakosi Péter és
Bakosi Béla
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A szülõk számára nagy fejtörést szokott okozni, hogy ki vigyázzon
gyermekükre a nyári szünetben, amíg õk dolgoznak. Szerencsére
azonban, napjainkban egyre több nyári tábor közül lehet válogatni.

TÁBORI ÉLMÉNYEK, KÉPEKBEN
Így van ez Nyíregyházán is, ahol például az önkormányzat támoga-
tásával hét napközis tábortípusba és a szigligeti táborba várják a gye-
rekeket. Képriportunk segítségével ezekbe is bepillanthatnak.

Önkormányzati nyelvi tábor a szõlõskerti tagintézményben Önkormányzati focitábor Nyírszõlõsön

Önkormányzati úszótábor az Aranyban

Vízilabdatábor Sóstón

Önkormányzati Szigligeti tábor a Balatonnál ZOO Suli az állatparkban

Séftábor a belvárosban Önkormányzati tábor a múzeumfaluban
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BENEDEK MIKLÓS A SZABADTÉRIN ÉS A VIDOR-ON
Lázár Kati, Lukáts Andor, Szabó Éva és Benedek Mik-

lós lesznek Szabó Kimmel Tamás nagyszülei A folyón túl
Itália címû komédiában, amelyet július 29-én, szomba-
ton mutatnak be a Szabadtéri Színpadon este fél 9-tõl.

Az Orlai Produkciós Iroda által színre vitt elõadást 2014
óta nagy sikerrel játsszák Budapest mellett az ország kü-
lönbözõ városainak teátrumaiban. Nunciót, az egyik nagy-
apát Benedek Miklós alakítja, akit a nyíregyházi színház-
kedvelõk is láthattak néhány évvel ezelõtt a VIDOR Fesz-
tiválon olyan felejthetetlen vígjátékokban, mint A nagy
négyes és A Napsugár fiúk. Mi a most elõadott darab sike-
rének titka? – kérdeztük a Kossuth- és Jászai-díjas Kiváló
és Érdemes Mûvészt.

TÖRTÉNET EGY AMERIKAI KISVÁROSBÓL

– Nagyon helyes kis története van. Két nagyszülõpár
egy amerikai kisvárosban él. Folyton egymáshoz járnak
vendégségbe, s ilyenkor megy az evés-ivás. Olaszország-
ból vándoroltak ki 30 éve, de az unokájuk már amerikai.
Az egyik gyerekük meghalt Vietnámban, a másik unoka
sem él már a közelükben, így a velük maradtat körülve-
szik a szeretetükkel. A négy nagyszülõ összefog, hogy
megakadályozzák a fiú más városba költözését. Sok kis
stiklit csinálnak, például szereznek a számára egy ifjú
hölgyet partnernek, akit Cseh Judit alakít... Közben kide-
rül róluk sok minden, például, hogy az egyik nagymama
folyton fõz, állandóan táplálná a családot, az általam ját-
szott Nuncio pedig nagyon beteg, de nem szeretné, ha
ezt mások is megtudnák...

HÁROMSZOROS NAGYAPA

Mint megtudtuk, Benedek Miklós háromszoros nagy-
apa, s imádja az unokáit. A nagyobb, Tibor elõzõ házas-
sága idején született, Rómában él, az idén érettségizett. A
két kicsi és szüleik a mûvésszel és feleségével egy ház-

Makk Károly után a VIDOR Fesztivál zsûri-elnökségét –
nyilatkozta lapunknak Benedek Miklós.

A VIDOR-ON KÉTSZER IS DÍJAZOTT VOLT

– A felkérést nagyon megtisztelõnek találtam, s elfo-
gadtam. Ráadásul Makk Károly adta át nekünk, illetve
nekem 2012-ben a Pulcinella-, 2013-ban pedig az Élet-
mû-díjat. Ez a seregszemle a nevetésrõl szól, illetve a ne-
vettetésrõl, ami nagyon nehéz feladat. Kíváncsi vagyok
arra, a VIDOR-on látható darabok mennyire felelnek majd
meg a kiírásnak. Nem szeretem a minden áron való ne-
vettetést, csak azokat a darabokat, amelyek édesen-kese-
rûen teszik ezt, ahogyan A folyón túl Itália is.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép A folyón túl Itália címû színházi darabból. Jobbról az elsõ Benedek Miklós

ban, felettük laknak. Õ is érzékelte már az elválás szomo-
rúságát, amikor vízilabdázó fia s az egész családja elköl-
tözött Itáliába. Nagyon hiányoztak neki, de szerencsére
hamarosan újra visszatértek, ám a darabbeli Nuncio, be-
tegsége miatt soha nem láthatja többé az unokáját. A Sza-
bó Kimmel Tamás alakította fiú hetente meglátogatja nagy-
szüleit. Mint Benedek Miklós elmondta, kisgyermekként
õ is gyakran felkereste az apai nagymamáját az Oktogon-
nál lévõ kávéházban, ahol a nagyi rendszeresen beszél-
getett a barátnõivel, friss frizurával, vörösre festett köröm-
mel. Gyakran bement hozzájuk az Abbáziába süteményt
enni és egy kis „segélyt” kérni.

– Hamarosan hosszabb idõt töltök majd Nyíregyházán,
ugyanis még a télen felhívott Kirják Róbert, a Móricz Zsig-
mond Színház ügyvezetõ igazgatója, hogy elvállalom-e
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PIACI KÖRKÉP: A GÖRÖGDINNYÉT KERESIK A LEGTÖBBEN
Egyre több a hazai termék a piacokon; most a görög-

és sárgadinnyét keresik a legtöbben. A Búza téri piacon
a mézédes kilója átlagosan 140, a sárgadinnyéé pedig
körülbelül 200 forint. Egyre több helyen lehet szedret is
vásárolni, és már javában tart a csemegekukorica sze-
zonja is.

Eladókkal és vásárlókkal telt meg szerda reggel is a Búza
téri piac. Az árusok asztalain színes zöldségek és gyümöl-
csök sorakoztak egymás mellett. A dinnyeszezon már ja-
vában tart – sokan keresik a vásártéren. Volosinovszki

Györgyné békési dinnyét árul, azt mondja, a vevõk szere-
tik ezt az édes gyümölcsöt. Õ 140 forintért kínálja a gö-
rögdinnye kilóját, a sárgadinnyéét pedig 200–250 forin-
tért.

TÖBB CSAPÁST TÚLÉLT

Az idénygyümölcsök közül sokan a barackot keresik.
Tudlik Zoltánné évek óta árul a Búza téri piacon. Az eladó
arra emlékezett, az idei baracktermés több csapást túlélt,
hiszen már a virágzásnál fagy érte a gyümölcsöt, amibõl
így jóval kevesebb termett. Ráadásul sok esõ is volt, ami

SÁRKÁNYON SZÁLLNI ÉLVEZET

Három kategóriában indult a Cante-
mus Gyermekkar a Firenzei Elsõ Nem-
zetközi Leonardo da Vinci Kórusfeszti-
válon.

Egyházzene és gyermekkórus kategó-
riában elsõ díjat, kortárs kategóriában
arany minõsítést kaptak a nyíregyháziak,
az összesített nagydíjban pedig máso-
dikok lettek egy vegyeskar mögött.

A LEGJOBB KARNAGY

Szabó Dénes, Kossuth- és Liszt-díjas
karnagy, a Nemzet Mûvésze a legjobb
karnagynak járó díjjal gazdagodott. A
Nemzet Mûvésze távollétében egy má-
sik rangos elismerés birtokosa is lett.

2017-ben, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében elsõként õ veheti át a XXIII.
Tõkés-díjat, a kisvárdai Tõkés László Ala-
pítvány kuratóriumának döntése alapján.

A 28 évvel ezelõtt alapított szervezet
annak adományoz egyéni díjat, aki a
magyarság helyzetét életmûvével jelen-
tõs mértékben segíti, fejlõdését elõ-
mozdítja. Amíg a kóruscsalád egy része
Olaszországban énekelt, addig negyven
cantemusos pénteken a vizes vb megnyi-
tóünnepségén vett részt Budapesten.

A gyerekek az éneklés mellett plusz fel-
adatot is kaptak, a világbajnokságon sze-
replõ nemzetek lobogóit vitték a színpa-
don.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

miatt a barack íze kissé vizes lett. Mérettõl függõen 300–
390 forintért kínálják annak kilóját.

HAGYMA-PARADICSOM-PAPRIKA? LECSÓ!

A lecsószezon is tart már. A paprika kilója átlagosan
250–350 forintba kerül, a paradicsomot pedig 300–350
forintért kínálják. Egyre több helyen árulnak szedret, ab-
ból 2000–2200 forintért lehet egy kilogrammot vásárol-
ni. Júniusban jelentek meg az elsõ csemegekukoricák a
Búza téri piacon, akkor még 180 forintba került egy csõ,
most már 80 forint körül alakul az ára.

(Szerzõ: Dér Vivien)

HATALMAS SIKER!

ISMÉT ELSÕ A CANTEMUS

Július közepén ismét szárnyashajókat
fogadott a Sóstói-tó. Az evezõs csapatok-
ban szép számmal akadtak tapasztalt
sportemberek, akik nem elõször hódoltak
már a különleges ázsiai eredetû vízi meg-
mérettetésnek.

A Sárkányhajó fesztivált idén már má-
sodik alkalommal rendezték meg. A meg-
mérettetésre 10 fõs csapatok jelentkezhet-
tek, és az lett az elsõ, aki a legrövidebb idõ
alatt tudta hajójával teljesíteni a távot.

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfür-

dõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, a Sár-
kányhajó fesztivált az úszó alkalmatlansá-
gok tréfás vetélkedõje helyett hívták életre
még tavaly. A siker pedig nem maradt el,
hiszen a mostani rendezvényre is nemcsak
nyíregyházi, de a megye számos városá-
ból érkezõ csapatok is jelentkeztek.

A fesztivál kísérõrendezvényeként bar-
kács-bogrács amatõr fõzõversenyt is szer-
veztek.
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AMIT ELTERVEZTÜNK,
MEGCSINÁLTUK

BAJNOK A TIGERS!

95 MECCS SÓSTÓN

A szezon rajtja elõtt nagy meglepetést
okozott, hogy a Nyíregyháza Tigers a leg-
magasabb osztálytól visszalépve a Divízió
II-ben indult. A szabályok megengedik,
hogy egy esztendõ után ismét a legjobbak
között induljon a csapat, és ezt kihasznál-
va a nyírségi klub vezetése úgy döntött, a
fiatalok fejlõdése és játéka érdekében 2017-
ben kihasználja a lehetõséget. Ma már tud-
juk: jó döntés volt! A csapatban sok saját
nevelésû játékos kapott helyet, akik a sze-
zon során nagyszerû teljesítményt nyújtot-
tak. Veretlenül zárta a csoportmeccseket a

Tigers, majd elõbb az elõdöntõbe, aztán a
döntõbe jutott a Berény-Sport Divízió
II-ben. A finálé helyszíne az NYVSC pálya
volt, ahol a Tigrisek a Szombathely
Crushers ellen játszottak, és bár 7–0-ra a
vendégek vezettek, az utolsó játékrészben
két puntot blokkolva fordított a Nyíregyhá-
za, és 17–7-re megnyerte a találkozót, ez-
zel bajnok lett.

Két különdíj is Nyíregyházára került, a
szavazatok alapján az év legjobb védõje
Panykó Patrik, a legjobb támadó Tóth Gá-
bor lett.                  (Szerzõ: Dankó László)

A NYÍREGYHÁZI AMERIKAIFUTBALL-CSAPAT NYERTE A FINÁLÉT

Nagy sikerrel zajlott le a 6. Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt.–Nyíregyházi Sportcentrum
Strandfoci Fesztivál a Fatum Property Ku-
páért. A negyven férfi- és négy nõi csapat-
tal megrendezett torna nagy sikert aratott
a résztvevõk és nézõk körében egyaránt.
Összesen 95 meccset vívtak a csapatok,
akik az ország különbözõ pontjairól érkez-
tek.

A torna zárásaként a négy helyezettnek
és a különdíjasoknak dr. Podlovics Roland,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója
mint házigazda és Sitku Ernõ, a Nyíregy-
házi Sportcentrum élsport igazgatója mint
a szervezõ cég képviselõje adták át a meg-
érdemelt díjakat.

VÉGEREDMÉNY:

1. REAL-TA-TE Kft. Nyíregyháza
2. Romeo Vác
3. Offside Sport Cafe Nyíregyháza
4. Orosi Hajógyár FC
A Tiszavasváriban és Nyíregyházán

rendezett tornák összeredményeként a
Grand Prix Kupát a REAL-TA-TE Kft. csa-
pata nyerte meg.

A torna legjobb kapusa: Szalánczi
Zoltán, REAL-TA-TE Kft.

A torna gólkirálya: Krasnyászki Mar-
tin, Romeo Vác.

A torna legjobb játékosa: Seres Kon-
rád, Orosi Hajógyár FC.

(Szerzõ: Dankó László)

Fotó: Bíróné Nádasi Marianna

Hétfõtõl ismét hazai környezetben ké-
szül a Szpari. Lucsánszky Tamás vezetõ-
edzõvel értékeltük az edzõtábort.

– Nagyszerû körülmények között dol-
gozhattunk, és amit elterveztünk, azt a
munkát elvégeztük. Mind munkához, mind
a regenerálódáshoz ideálisak voltak a fel-
tételek, és szerencsére a sérülések is elke-
rülték a csapatot, így jól sikerült a munka.

– Az indulás elõtt mondtad, hogy van
különbség a játékosok fizikai állapota kö-
zött. Most mekkora a differencia?

– Remélem, hogy közel egyforma! De
holnap már sokkal okosabb leszek, mert vár
rájuk egy kontrollmérés, és kiderül, meny-
nyit léptünk elõre, és kiderül az is, miben
kell még fejlõdni.

– Menet közben érkeztek még új játé-
kosok. Teljes a keret?

– A végleges keret közelében vagyunk,
egy-két változás azért még lehet.

– Négy edzõmérkõzést játszott a csa-
pat. Hogy értékelted a találkozókat?

– Az utolsó két mérkõzésen már 90-90
perces terhelés volt. A Cukaricki elleni mér-
kõzés kifejezetten jó, NB I-es, vagy a felet-
ti iramú találkozó volt, néhány hibát leszá-
mítva elégedett vagyok. Az utolsó meccs
már út közben jött, fejben már mindenki
itthon érezte magát, de iramában az is rend-
ben volt. A másik két mérkõzésen félidõ-
ket játszhattak a labdarúgók, és mentáli-
san mindenkivel elégedett voltam. Szakma-
ilag még kell fejlõdni mind az elõre játék

tudatosságában, mind védekezésben. Már
láttunk vissza elemeket, de kell még elõre
lépni.

– Ez lesz a feladat a következõ szûk két
hétben?

– Két hét erre nem elég, de a következõ
idõszakban minél egységesebb játékot kell
nyújtania a Szparinak.

– Vasárnap a Cigánd elleni meccs lesz a
fõpróba?

– Vannak még bennem kérdések, hogy
ezekre választ kapjak, abból a szempont-
ból mindenképp.

(Szerzõ: Dankó László)

Lucsánszky Tamás
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Ásványkiállítás nyílt a Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ 6. számú Idõsek Klubjában. A Vécsey ut-
cai intézményben augusztus végéig csodálhatják meg
ingyenesen az érdeklõdõk a különleges kõzeteket.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ kiemelt
célja, hogy a szakszerû, magas színvonalú idõsgondo-
záson túl élményeket is biztosítson ellátottjainak. A köz-
pont szakemberei idõrõl idõre olyan elfoglaltságokat is
kínálnak tagjaiknak, amelyek színesítik életüket. A 6.
számú Idõsek Klubjában a Koch Sándor Ásványgyûjtõ
Klub közremûködésével nyílt meg A Föld titkai címû
ásványkiállítás. Az egyik ellátott fia, Soltész Attila (nem
mellesleg a Nyíregyházi Napló vezetõ tördelõje) bocsá-
totta kõzeteit az érdeklõdõk rendelkezésére.

NEM HÉTKÖZNAPI ELFOGLALTSÁG

Szilvásiné Bojda Márta, a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ igazgatója elmondta, nagyon fontos szá-
mukra, hogy az idõseknek olyan nem hétköznapi elfog-
laltságokat biztosítsanak, amelyek egy kicsit kimozdítják
õket a mindennapokból. Az igazgató úgy fogalmazott, az
ilyen és ehhez hasonló eseményeknél az ellátottak megis-
merkedhetnek új dolgokkal, ismereteket szerezhetnek és
különleges élményekre tehetnek szert. A nappali ellátó in-
tézmény tagjai kvarcokat, õsmaradványokat, egy pécsi
gyûjtésbõl származó dínólábnyomot, csigákat, nádmarad-
ványokat és kagylóhéjakat tekinthetnek meg.

A különleges ásványokat nem csupán a 6. számú Idõ-
sek Klubjának a tagjai, hanem a szervezet ellátási területé-
hez tartozó idõsek és a környékbeliek is ingyenesen meg-
csodálhatják augusztus 20-áig a Vécsey utcai épületben.

(Szerzõ: Mikita Eszter, fotók: Trifonov Éva)

DÍNÓLÁBNYOM ÉS CSIGÁK AZ IDÕSEK KLUBJÁBAN

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.

Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

TÁJÉKOZTATÁS
Az Idõsügyi Tanács tájékoztatja Nyíregyháza város

nyugdíjasait, hogy 2017. július 1-jétõl két hónapon
keresztül a fogadóóra szünetel.

Szeptember elsõ hétfõjétõl, azaz 4-étõl, ismét sze-
retettel várnak minden nyugdíjas városlakót felvetõdõ
kérdéseikkel, javaslataikkal a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtárban.

Lili: Körülbelül 8 éves, ivartalanított, keverék szu-
ka, akit Nyíregyháza belvárosában egy bicikli kosará-
ból tettek ki. Nagyon kedves, nyugodt, igazi kanapé-
kiskutya. Sajnos Lilinek szívbetegsége van, így min-
denképp olyan gazdinak ajánljuk, aki lakásban, nyu-
godt körülmények közt tudná tartani.

Rodin: Körülbelül 6 éves, ivartalanított, keverék kan,
akit Rakamaz és Nyíregyháza között találtak. Ápolt,
barátságos kutyus, de chipje sajnos nincsen. Pórázon
szépen sétál, imádja az emberek társaságát. Várja egy
szeretõ gazdi jelentkezését.

RENDKÍVÜLI GYERMEKNAP
A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
Rendkívüli gyermeknapot tartanak 2017. július 30-

án a Sóstói Múzeumfaluban. Színes, érdekes progra-
mokkal várják a gyermekeket és családtagjaikat.

Szokatlan idõpontban, július utolsó vasárnapján ün-
nepli a gyermekeket a Sóstói Múzeumfalu. 10 órától
16 óráig kínálnak vidám, változatos programokat,
hogy minden résztvevõ elmondhassa: „ez az év leg-
jobb vasárnapja”.

A Sóstói Múzeumfalu több kedvezménnyel és meg-
lepetéssel készül, melyekrõl a www.muzeumfalu.hu
oldalon tájékozódhatnak.

PROGRAM:
Faluközpont
10.00–11.00 Kutyás bemutató – MEOE Nyíregy-

házi Önálló Jogú Szervezete
11.00–11.30 Mesemorzsoló Hajdú Ágotával
11.30–12.30 MintaPinty Zenekar
12.30–13.15 Molnár Zoltán bûvész
13.15–13.45 Hangszersimogató Hajdú Ágotával
13.45–14.30 Tintaló Társulás: Horgászni tilos!
14.30–15.00 Naninski Show
Kísérõprogramok: arcfestés, fazekasság, gyertya-

mártás, íjászat, lovaglás, lovas kocsikázás, nemeze-
lés, népi jellegû játékok udvara, népi mozgásos játé-
kok és néptánctanítás, restaurátorok boszorkánykony-
hája, régész-sarok, solymász bemutató. A skanzen
vendégül látja a nyíregyházi Állatbarát Alapítványt
is, akik kutyusoknak keresnek új gazdit.

Jegyárak: 6 év alatt ingyenes, 6–14 év között 100
Ft, 14 év fölött: 1000 Ft.

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 grafikusmûvész „Tükör által homályosan” címû ki-
állítása 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 lát-
ható a Pál Gyula Teremben.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Orosi: július 28-án
15.00: Könyvajánlással egybekötött beszélgetés a tigrisek-
rõl a Tigris Világnapja alkalmából.

STRANDKÖNYVTÁR a Sóstói Parkfürdõben. Több mint
300 kötettel, elsõsorban könnyed kikapcsolódásra alkal-
mas olvasmányokkal és rengeteg folyóirattal várják az ér-
deklõdõket július 10–30. között minden munkanapon
10.00–18.00 óráig. A strandkönyvtár regisztráció alapján
bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes.

PAPÍRSZÍNHÁZ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN – 8 éves
korig ajánlják hétfõtõl péntekig, a könyvtár nyitvatartási
ideje alatt. A Japánból eredõ és igen népszerû papírszín-
ház, a kamishibai a mesekönyveket színházzá alakítja. A
fakeretben mozgatható lapok segítségével igazi színházi
élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.

KÖNYVES FACEBOOK KIHÍVÁS. Ajánld kedvenc ol-
vasmányod kortársaidnak – általános és középiskolás diá-
kok számára hirdetett könyves ajánló a Vécsey Utcai Fi-
ókkönyvtár szervezésével. Hogy hasznosan teljen a nyár!
Részletek a fiókkönyvtár Facebook oldalán.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„A SZÉPSÉG DIADALMAS SZOBRA”
A Benczúr tér fáinak és a festõfejedelem szobrának

árnyékában búvik meg városunk Vénusza, Kisfaludi
Strobl Zsigmond kiváló alkotása. A szobor eredetijét még
1918-ban gipszbe mintázta meg a mûvész, majd késõbb
hódító útjára indult és bronz alakot is kapott. A szob-
rásznak ez a legsikerültebb aktszobrainak egyike, ame-
lyet a Mûcsarnok 1925-ben rendezett aktkiállításán elsõ
díjjal, míg Barcelonában 1929-ben aranyéremmel jutal-
mazták. Egy amerikai üzletember vásárlása révén Kali-
forniába, Santa Barbarába került az eredeti példány, míg
másolatai hazánk több városában és külföldön is megta-
lálhatóak.

A város vezetõi 1924-ben vették fel a kapcsolatot
Kisfaludi Strobl Zsigmonddal a Hõsök szobrának az el-
készítésével kapcsolatban. Még a monumentális szobor-
kompozíció felavatása elõtti évben, 1927 õszén felaján-
lotta a mûvész Vénusz szobrát a városnak, hogy helyez-
ze el egy parkban. Azonban a szobor fotóját látva kide-
rült, hogy „a mezítelen bronzszobrot nem látná min-
denki szívesen a nyilvános köztereken vagy parkokban
és erkölcspedagógiai aggodalmak hangzottak el a
szakosztályi ülésen a gyönyörû pogány istenasszony fi-
nom vonalú idomainak közszemlére tétele miatt”. Ek-
kor az elhelyezését a Városi Múzeumban javasolták, egy
két évvel késõbbi tudósításból azonban kiderül, hogy
az alkotást szökõkúttal kombinálva rendelték meg és az
Olasz-Magyar Bank elõtti téren tervezik felállítani. 1929

õszén meg is érkezett az alkotás, ám azt sokáig a város-
házán bújtatták, s közben arról vitáztak, hogy egy for-
galmas téren vagy az erdõ sûrûjében állítsák-e fel. Sze-
rencsére nem a moralisták gyõzedelmeskedtek és 1930
tavaszán a Károlyi parkban jelölték ki a helyét.

Ezzel a szobor viszontagságai még nem értek véget.
Miközben büszkén mutatták a városba érkezõ látoga-
tóknak, egy éj leple alatt felöltöztették, majd 1934-ben
egyházi vezetõk kérték az áthelyezését a sóstói strand-
ra. Benczúr szobrának a felállítása elõtt erre esély is volt,
de minden maradt a régiben és ma is eredeti helyén
hódolhatunk a „szépség diadalmas szobrának”.


