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NÉGYCSILLAGOS
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VIDOR PROGRAM

ÚJSZÜLÖTTEK.
Túl sok változás nem
történt az elmúlt hat
évben, mármint ami a
névadási statisztikát
illeti.

ÚJSZÜLÖTTEK

8

6

SPORTIKON

TURIZMUS

DÍSZVENDÉG.
Nyíregyháza lesz az
idei Vásárhelyi Forgatag díszvendége, és
elõször mutatkozik be
a budapesti Hagyományok Háza is.
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SZURKOLÓI ANKÉT

NYÍREGYHÁZI (OLIMPIAI) ÚSZÓÉREM GYÕRBÕL
Kedden is továbbmenetelt a magyar úszóválogatott az Eyof-on (Európai
Ifjúsági Olimpia). Egyéniben Zombori Gábor 100 méter hátúszásban, míg
Nagy Réka 800 méter gyorson lett második. A 4x100 mix vegyes váltó, melyben a nyíregyházi Hatházi Dóri is úszott, hetedikként jutott be a délutáni
döntõbe, ahol nagy küzdelemben az orosz és az izraeli csapat mögött 4:00,34es idõvel harmadikként értek célba. A váltó összeállítása úszási sorrendben:
Zombori Gábor (hát), Böhm Sebestyén (mell), Hatházi Dóra (pillangó) és Nagy
Réka (gyors). Így a nyíregyházi sportoló révén egy (ifjúsági) olimpiai bronzéremnek örülhetünk. Gratulálunk Dóra, további sikereket!

XXIV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM
2017. JÚLIUS 28.

Fotó: Kohut Árpád

A HÁROM MACSKA EGYRE NAGYOBBACSKA

Már félévesek a nyíregyházi fehér oroszlánok, az állatpark új kedvencei. A kölykök azért különlegesek, mert az
egész világon mintegy 500 ilyen színváltozatú egyed él. A három kis oroszlánt márciusban láthatta elõször a nagyközönség, most pedig már bátran, mókásan játszanak szüleikkel a Nyíregyházi Állatpark kifutójában, vagy éppen
békésen pózolnak a fényképezõ elõtt...

ÜNNEPÉLYES INDÍTÁS: FEJLESZTIK A CSOMÓPONTOT
Kanyarodósávokkal is bõvítik Nyíregyháza egyik legforgalmasabb csomópontját. A Mezõ, a Bethlen Gábor
és a Vasgyár utca keresztezõdésénél hónapok óta tartanak a fejlesztéshez szükséges munkálatok; a beruházás
alapkövét szerdán ünnepélyes keretek között tették le. A
csomópontot 430 millió forintból fejlesztik.
A megyeszékhely vezetése négy évvel ezelõtt a város
túlterhelt, forgalmas csomópontjainak felmérése alapján
kidolgozott egy koncepciót, hogy melyeket kell fejleszteni a közlekedésbiztonság javítása és a gyorsabb haladás érdekében. Már akkor felfigyeltek Nyíregyháza egyik
legzsúfoltabb csomópontjára, a Mezõ, a Bethlen Gábor
és a Vasgyár utca keresztezõdésére, amely forgalma az
elmúlt években tovább nõtt. A nyugati elkerülõ I. és II.
ütemének megépítése, valamint a Tiszavasvári út mel-

letti ipari park és az ott mûködõ cégek fejlõdése is egyre
nagyobb forgalmat okoz itt.

ÁTGONDOLT ÉS FOLYAMATOS MUNKA
– A LEGO beruházássorozatának második üteme folyamatban van létszámbõvítéssel együtt, de érvényes ez a
Michelinre, a ContiTech-re és az itt, ezen a területen prosperáló cégekre. Ezért is nagyon fontos, hogy ez az infrastruktúrafejlesztés átgondolt és folyamatos legyen. Ezen a
ponton a belvárossal találkozik a forgalom, ebbõl adódóan láthattuk az elmúlt két évben, hogy a torlódás is megnõtt. Remélem, hogy ez csak év végéig tart, hiszen az áteresztõképesség jelentõsen bõvülni fog, és enyhíti majd a
gondokat – hangsúlyozta az eseményen a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács Ferenc polgármester.
(Szerzõ: Dér Vivien)
(Folytatás a 2. oldalon.)

A Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár utca keresztezõdésénél már zajlanak a munkálatok

NAPRÓL NAPRA
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CSÜTÖRTÖK

20

VANDÁLOK AZ OVIBAN

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK

Tetemes károkat okoztak az Eszterlánc Északi Óvoda udvarán azok a fiatalok, akik napközben bemásztak a
kerítésen és megrongálták a játékokat.
Tönkretettek két trambulint, játszókarikát és több udvari játékot. A rendõrség megkezdte a nyomozást.

Borbély Bélát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából családja és
Tormássi Géza önkormányzati képviselõ. Béla bácsi 17 éves korától a MÁVnál dolgozott egészen nyugdíjazásáig.
Az ünnepelt napjait 3 unokája és 4 dédunokája teszi széppé.
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HÉTFÕ
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RÉGI NYÁR

TÉKA TÁBOR

Lajtai Lajos és Békeffi István népszerû operettjével látogatott Nyíregyházára a Budapesti Operettszínház társulata. Az Oszvald Marika és Faragó
András fõszereplésével színpadra állított elõadást vastapssal jutalmazta a
publikum a Szabadtéri Színpadon.

Hétvégén startolt el hazánk egyik
legnagyobb népmûvészeti, hagyományõrzõ rendezvénye, a Téka Tábor
Nagykálló-Harangodon, ahol napközben népi foglalkozásokkal, esténként
pedig hajnalig tartó táncházzal várják
az érdeklõdõket.
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SZIKASZARVASOK

EVS KIÁLLÍTÁS

Igazi különlegességgel, vietnami
szikaszarvasokkal gazdagodott a Nyíregyházi Állatpark gyûjteménye. Az egy
bikából és három tehénbõl álló csapat
az Európai Fajmegõrzési Program keretében érkezett lengyel és cseh állatkertekbõl.

Önkéntes munkáért szállást, ellátást,
nyelvoktatást és kisebb összegû zsebpénzt is kapnak az Európai Önkéntes
Szolgálat résztvevõi. A program lehetõségeit, most egy kiállításon keresztül ismerhetik meg a Közösségi FACEek Ifjúsági Iroda és Közösségi Térben.
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ÉLÉNK INGATLANPIAC

90. születésnapját ünnepelte Pancsusák Andrásné, akit az önkormányzat
nevében Rákóczi Ildikó képviselõ köszöntött fel. Margit néni aktív nyugdíjas
éveket élt. Nagyon szeretett kertészkedni, kézimunkázni és a Nosztalgia moziban vetített filmeket megtekinteni.

Országosan közel 75 ezer ingatlan
cserélt gazdát 2017 elsõ félévében. A
júniusi adás-vételek pedig megközelítették a 13 ezret. Jelentõs változások a
panellakásoknál érzékelhetõk, hiszen
két év alatt másfélszeresére nõtt az
ilyen ingatlanok négyzetméterára.
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Helyére került az idõkapszula a megújuló csomópontnál
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ugyan a kivitelezõ júniusban kapta meg
a Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár utca
keresztezõdésénél lévõ munkaterületet, a
fejlesztéshez szükséges tereprendezõ
munkálatokat már jóval hamarabb elkezdték. Többek között épületeket bontottak
el, közmûveket építettek át, fákat vágtak
ki.
Az alapkõletételen Pántya József, a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. útfejlesztési igazgatója elmondta, a kivitelezés
során a teljes csomópont átépítésére van
szükség és ez nettó 430 millió forintból
valósul meg.
– A munkálatok során a csomópont területe alól kiváltásra kerülnek az érintett
közmûvek, mindezen felül pedig a szakemberek mintegy 1000 köbméternyi aszfaltot és 5200 méternyi hírközlési kábelt
építenek be, valamint kicserélnek 6000

méternyi földkábelt is. Természetesen a
csomópont átépítésével járó fakivágásokat
is pótolják, helyükre 50 fát ültetnek be.

FELÚJÍTJÁK A DERKOVITSOT IS
További fejlesztések is várhatóak Nyíregyházán – a megyeszékhely polgármestere arról is beszélt, felújítják majd a
Derkovits utcát, az pedig eredményez egy
másik csomópontfejlesztést. A felüljárót
elhagyva, a Tiszavasvári út és a Derkovits
utca találkozásánál körforgalmat vagy egy
‘T’ alakú csomópontot alakítanak majd ki.
A Kertvárost pedig tehermentesítené a város, így további útfejlesztések várhatóak
még azon a településrészen.
A Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár
utca csomópontfejlesztõ beruházásának
alapkövét szerdán tették le – a tervek szerint az átépített csomópontot év végén
adják át.

ERDEI SZABADIDÕ-KOMPLEXUM

26

90. SZÜLETÉSNAP

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu

ASZFALTOZNAK ÉS
FÁKAT IS ÜLTETNEK

A NYÍRERDÕ Zrt. saját forrásból megújítja a nyíregyházi Sóstói-erdõben a népszerû szabadidõ-komplexumot, amely kedvelt kikapcsolódási helye a városlakóknak.
A 2005–2007 közötti erdõgazdasági fejlesztéseknek köszönhetõen megvalósult
játszótér, erdei körszín és színpad, a
kondikert, valamint sok egyéb közjóléti
berendezés az eltelt idõszakban elhasználódott, egyes elemek funkciójukat vesztették. A látogatói igények kielégítése miatt
döntött úgy a társaság, hogy teljesen korszerûsíti a komplexumot. Elsõnek a játszótéren a csúszdadombot bontják el és a

helyére egy teljesen új játszóvárat építenek. A rekonstrukció során a játszóeszközöket korszerûsítik, a körszín héjazatát cserélik, lefestik a színpadot, a kondikertben
az elhasznált elemek helyére is újak kerülnek. Ezen felül a villamos hálózatot fejlesztik, illetve víznyerõ helyeket alakítanak ki
a tûzrakóhelyek közelében, melyek szintén megújulnak. A munkálatokat több részletben fogják elvégezni, emiatt korlátozásokra kell majd számítani. A NYÍRERDÕ
Zrt. azt kéri az erdõjáróktól, hogy fokozott
figyelemmel közlekedjenek a környéken. A
tervek szerint nyár végén vehetik birtokba
a megújított játszóteret a gyerekek.
2017. JÚLIUS 28.

FEJLESZTÉS

NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA ÉPÜL SÓSTÓN
Letették az új, négycsillagos szálloda alapkövét Sóstógyógyfürdõn. A wellness-konferencia hotel a Modern
Városok Program keretében közel 4 milliárd forintból épül
meg. A Hotel Sóstó Resort and Spa-t várhatóan 2018 nyarán adják át.
A kormány a Modern Városok Program keretében együttmûködési megállapodást kötött Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatával, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és dr. Kovács Ferenc polgármester 2015 novemberében
írt alá. Az 54 milliárd forintos csomag többek között tartalmazta egy négycsillagos szálloda megépítését Sóstón – emlékeztetett a Miniszterelnökség miniszterhelyettese, a már épülõ szállodánál. Csepreghy Nándor kiemelte: – A Modern Városok Program lényegében arról szól, hogy hogyan lesz Magyarország 23 megyei jogú városa önállóan értelmezhetõ gazdaságfejlesztési központ, ahol nem Budapest jóindulatától függ
az, hogy fejlõdik-e a település, hanem a települést vezetõknek
a víziójától és attól a munkától, amit õk elvégeznek. Nyíregyháza volt az egyedüli megyei jogú város, ahol nincs akkora
szállodai kapacitás, ami konferenciaturizmust tudna befogadni, pedig a turizmus növekszik – ez egy olyan hiátus,
amit ezzel a programmal végül is meg tudtunk oldani.

ÉPÜL AZ ÚJ HOTEL
Wellness- és konferenciahotel, 122 szoba, közel 150
fõs étterem terasszal, látványbár, 90 férõhelyes mélygarázs és 63 felszíni parkoló – ez épül most Sóstógyógyfürdõn. A vendégfogadást több ezer négyzetméteren biztosítják. A szállodaépítés szükséges és jelentõs fejlesztés Nyíregyházán – errõl már a város polgármestere beszélt.

NÕTT A VENDÉGÉJSZAKÁK SZÁMA
Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, az elmúlt
években folyamatosan nõtt a vendégéjszakák száma
Nyíregyházán. – 2010 óta, több éven át két számjegyû növekedést ért el a megyeszékhely. Ennek része,
hogy Európa egyik legjobb állatkertje Nyíregyházán
van és gyógyhely lett Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ,

ahol több fürdõ is hívogatja a látogatókat. 2010-hez
képest a vendégéjszakák száma megduplázódott és a
minõségi változás is észlelhetõ. Az elmúlt évben már
35 százalékban külföldiek szálltak meg városunkban.

ÚJ MUNKAHELYEK IS LESZNEK
– A beruházással 66 új munkahely jön létre – tette
hozzá a polgármester. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta, a tervek szerint 2018 júniusában már megnyitja kapuit az új szálloda, amelynek alapkövét szerdán tették le.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ÚJ VENDÉGKÖR JELENHET MEG
A szálloda alapkõletétele kapcsán megkérdeztünk
egy turisztikai szakértõt is: vajon milyen pluszt jelenthet Nyíregyházának ez a beruházás?
– Várakozásaink szerint megjelenhet Nyíregyházán egy
új típusú vendégkör – nyilatkozta lapunknak Mogyorós
Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület elnöke. – Mivel a
hotelbõl közvetlenül elérhetõ lesz egy átjáró segítségével a fürdõ gyógyászati részlege, többen választhatják
majd nálunk a regenerálódást azok közül, akik eddig a
komplex szolgáltatásokat máshol vették igénybe. Az, hogy
Sóstó ezen része Nemzeti Gyógyhely lett, és több gyógyfürdõnk is van, csak segítheti a folyamatot.

KONFERENCIÁK HELYSZÍNE
– Másrészt bõvül a konferenciakapacitás, amely magas szintû igényeket is képes kielégíteni. Óriási elõnye
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lesz a hotelnek, hogy nem feltétlenül kell elhagynia az
épületet a tanácskozásokra érkezõknek, hiszen egy helyen található majd a konferenciaközpont, és jelentõs
mennyiségû, minõségi szálláshely. Köztudott, hogy ez
komoly akadálya volt eddig is annak, hogy még több,
magasan jegyzett, ilyen jellegû rendezvény helyszínéül
válasszák Nyíregyházát. Akik eddig más városokra voksoltak, gondolva például az orvostársadalomra, minden
bizonnyal szívesen „kipróbálják” majd Sóstógyógyfürdõt
is. Tegyük hozzá, hogy a gyógyászat közelsége is egyfajta
elõnyt jelenthet ebben a tekintetben.

FIZETÕKÉPES KERESLET
– Harmadrészt a minõségi szolgáltatások, a magasabb
nívó miatt felkeresheti városunkat egy fizetõképességben
erõteljesebb réteg. S itt nemcsak a hazai vendégekre gondolunk, hanem a külföldiekre is, elsõsorban természete-

sen a környezõ három-négy országból érkezõkre, ahol
már egyébként is jó a hírünk a tudatos marketingmunka eredményeként.

CSÖKKENÕ SZEZONALITÁS?
– Mindezek alapján megvan az esélye annak, hogy
valóban csökkenhet a szezonalitás, hiszen ismert, hogy
a konferenciák idõszaka az õsz és a tavasz, a gyógyászat vonzereje kibõvül még a téli hónapokkal, míg az
egyéni-családi aktív turizmus csúcsidõszaka továbbra is
a nyár marad. S ha például egy neves szállodalánc válhat az új négycsillagos üzemeltetõjévé, akkor annak plusz
hozadéka is lehet. „Rákapaszkodhatunk” a marketingjére, amelybõl közvetett módon a többi, akár magánszálláshely is profitálhat, hiszen õk tulajdonképpen Nyíregyházát fogják ajánlani – részletezte Mogyorós Judit.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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VIDOR

NYILVÁNOS A TELJES VIDOR PROGRAM
ÚJ ARCULAT: A HAZAI KÖNNYÛZENE NÉPSZERÛ ELÕADÓI NAGYOBB HANGSÚLYT KAPNAK
A fellépõk láttán biztosan nem lesz ok szomorkodásra
„az év legvidámabb hetén”, 2017. augusztus 25. és szeptember 2. között! A teljes színházi programot már ismertették a szervezõk (lapunk korábbi számában, és a
nyiregyhaza.hu oldalon most is elérhetõ), ezúttal pedig a
teátrum falain kívüli, mindenki számára elérhetõ produkciókról, történésekrõl kapunk elsõ kézbõl tájékoztatást.
– A VIDOR Fesztivál karaktere kissé megváltozott az
idõk során. Az új arculat bevezetésével erre próbáljuk meg
felhívni a figyelmet: tartjuk a megkezdett irányt, de készek vagyunk az újdonságok befogadására is. Az egyre
nagyobb számú érdeklõdés arra ösztönöz bennünket, hogy
minél szélesebb közönségigényeket próbáljunk meg kielégíteni, így a fesztivál mûsorprogramjában a világzenei
koncertek mellett vendégül látjuk a hazai könnyûzene
legnépszerûbb elõadóit is – tájékoztatta szerkesztõségünket Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ
igazgatója, egyben a fesztivál fõszervezõje.

ÚJ HELYSZÍNEK
– Emellett új helyszíneket vezetünk be: VIDOR Terasszal készülünk a Kossuth téren, utcaszínházi és bábszínházi elõadásokkal a Hõsök terén, bekapcsolódik az
Országzászló tér is a programokba, valamint közkívánatra visszaállítottunk egy olyan megszokott színteret,
mint a városháza elõtt felállított régi „Nagyszínpad”. Ez
a koncerthelyszín az idei évtõl a Kossuth tér Kisszínpadának felel meg, míg a tavalyi Nagyszínpad továbbra is
a megszokott helyen marad, a Római Katolikus Társszékesegyház elõterében.

VILÁGZENE HÁROM KONTINENSRÕL
A színházigazgató által nyilvánosságra hozott teljes
programból többek között megtudtuk, hogy a nagyszínpadon idén is olyan neves külföldi együtteseket láthat és
hallhat a közönség, mint az Electric Swing Circus (NagyBritannia), a Fanfare Ciocârlia (Románia), az Amadou &
Mariam (Mali), vagy a fesztivál elsõ napján hazánkban
elõször bemutatkozó RUMBANAMÁ (Kuba-Kongó-Spanyolország-Franciaország).

A HAZAI ÉLVONAL IS NYÍREGYHÁZÁN
Ugyancsak a nagyszínpad vendégei között találjuk a
hazai könnyûzenébõl ismert zenekarok neveit: Punnany
Massif, 30Y, Irie Maffia, Zagar, Hiperkarma, Margaret
Island, Herczku Ágnes és a Banda, Szeder, Petruska András, valamint fellép a nyíregyházi kötõdésû Folkfusion Live
Szimfonik címû produkció is.

RITKÁN LÁTOTT VENDÉGEK
– A mainstream sodorból történõ válogatás korántsem jelenti azt, hogy a világzene háttérbe szorulna az
idei programban – hangsúlyozta Kirják Róbert –, hiszen a Kossuth tér Kisszínpadán a nemzetközi világzenei szcénából látogat el hozzánk a Dil Mastana (India) Ábrahám Judit közremûködésével; az EZZA (Niger-Franciaország) és a Volosi (Lengyelország). A hazai világzene képviseletében vendégünk lesz többek
között: a Dresch Vonós Quartett, a Buda Folk Band, a
Tárkány Mûvek, a Cimbalom Duo, valamint a
Csángálló. A seregszemle mindezen együttesek mellett olyan elõadókat is elcsábított Nyíregyházára, akik
év közben ritkán fordulnak meg városunkban, noha a
magyar könnyûzenei élet feltörekvõ tehetségei között
az elmúlt években egyre nagyobb elismerést vívtak ki
maguknak.

A PROGRAMOK 90 SZÁZALÉKA INGYENES
– A fesztivál eredeti célkitûzése továbbra sem változik:
a vidámság és a derû mindenkié, vagyis a programok 90
százaléka ingyenesen látogatható – jelentette ki Kirják
Róbert, majd hozzátette, hogy a város vezetése és a helyi
sikeres vállalkozók (különösképp a fesztivál fõtámogatója, Bige László) nélkül „az év legvidámabb hete” aligha
jöhetett volna létre. A programok döntõ többsége Nyíregyházán zajlik, de a szervezõk megyeszerte mintegy 20
települést vontak be a programhelyszínek közé.

VIDOR FALU, TERASZ ÉS KERT
Akik a megyeszékhelyet választják, azokat már kora
délutántól várja a VIDOR Falu, ahol napközben a gasztronómiáé és az élõzenéé, három este pedig a szabadtéri filmvetítéseké lesz a fõszerep. A Kossuth téren a VIDOR Terasz, és megszokott helyén a VIDOR Kert is várja
a forgatagban megpihenni vágyókat, amire nagy szükség lehet, mivel az érdeklõdõk késõ estig válogathatnak majd a különféle mûvészetek gazdag kínálatából:
gyerekelõadások, bábszínházak, utcaszínházi elõadások, dumaszínház, táncházak, irodalmi estek, képzõmûvészeti kiállítások, komolyzenei koncertek – és akik
nélkül nem lenne teljes a VIDOR forgatag: artisták, pantomimesek, élõ szobrok, mutatványosok, tûzzsonglõrök,
karikaturisták.

AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG JEGYÉBEN
A kulturális esélyegyenlõség javítását szolgáló ingyenesen látogatható rendezvények közül a színházigazgató kiemelte a vidéki helyszíneket, a bohócdoktorok látogatásait, valamint Mácsai Pál Villon-estjét,
amelyet Huzella Péterrel közremûködve nemcsak a
színház MÛvész Stúdiójában, de a nyíregyházi és
tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetben is meg fog
tartani. (Az érdeklõdõk számára a részletes programokkal kapcsolatban az ingyenes mûsorfüzetet, valamint
a www.vidor.eu oldalt ajánlják a szervezõk.)

FOGYÓ JEGYEK
– A szórakoztató elõadások rendkívül magas színvonalának köszönhetõen két héttel a színházi versenyprogram nyilvánosságra hozatala után a jegyek jelentõs része már elfogyott, de akadnak még üres székek,
tehát a jegyértékesítés továbbra is tart – nyilatkozta a
színházigazgató, akinek felkérésére az idei VIDOR
zsûrielnöki posztját a 2012-ben Pulcinella-díjjal, 2013ban pedig VIDOR Életmûdíjjal is kitüntetett Benedek
Miklós veszi majd át. Az általa vezetett zsûri munkájában ezúttal a Móricz Zsigmond Színház társulatának Domján Edit-díjas színmûvésznõje, Széles Zita is
részt vesz. Mint megtudtuk, a díjakat Kirják Róbert
színházigazgató idén is házhoz fogja vinni, vagyis a
legtöbb szavazatot nyerõ mûvészek az elsõ „otthoni”
elõadásuk után, „saját közönségük” elõtt vehetik majd
át az elismerést jelentõ üvegszobrot.
(Jövõ heti számunkban még visszatérünk a témára
a lapunk megjelenése napján, pénteken tartott sajtótájékoztató kapcsán.)

Electric Swing Circus
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ÚJSZÜLÖTTEK

BROHE, KÜLLIKKI ÉS OANA A KATALINOK HELYETT
Túl sok változás nem történt az elmúlt hat évben, mármint ami a névadási statisztikát illeti. 2011 óta ugyanis a
legtöbb újszülött még mindig a Bence és a Hanna nevet
kapja, de felkerült – a fiúk esetében – a százas listára az
István és a Sándor is, a nõknél viszont az Erzsébet és a
Katalin kiesett.
A névválasztás fontos kérdés minden családban. Vannak, akik a hagyományokat követik, és akár a szülõk,
nagyszülõk keresztnevét viszik tovább, míg mások a különleges, egyedi neveket szeretik, de olyanok is akadnak, akik a legfrissebb trendet követik. 2017-ben például már anyakönyveztethetõ fiúk körében többek között
az Apaj, a Jete, a Gida, a Góvinda, a Polikárp, a Vulkán,
valamint a Zílió és Zuriel név is, kislányok esetében pedig az Ajándék, a Brohe, a Búzavirág, a Fehérke, a
Küllikki, az Oana, a Pintyõke, a Pompónia, a Psziché, a
Remény, a Tavaszka, a Tûzvirág, az Ünige, a Vanília, a
Vrindávani és a Zöldike is.

KÖZEL KÉTEZER KISBABA NYÍREGYHÁZÁN
2016-ban, Nyíregyházán 3703 újszülöttet anyakönyveztek, 2017-ben pedig – július 20-áig – már
1889 gyermek születését jelentette be a Jósa András
Oktatókórház, illetve otthonszülés esetén a bejelentésre kötelezett. Ez a szám az elõzõ évek számadatait követi – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ.

MÉG NÉPSZERÛ A SÁNDOR ÉS AZ ISTVÁN IS
A Belügyminisztérium idén is kiadta hivatalos statisztikáját arról, hogy 2016-ban melyek voltak a legnépszerûbb utónevek Magyarországon. Ahogy már 6 éve megszokhattuk,
úgy tavaly is a Bence lett az elsõ a fiúnevek listáján (1800-an
kapták elsõ keresztnévként és 286-an másodikként), de a
második és a harmadik helyen sem történt változás. 1321-en
kapták elsõ keresztnévként a Mátét (218-an második keresztnévként) és 1280-an a Leventét (219-en második kereszt-
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névként). A lista negyedik helyére a Dominik került fel (2015ben a negyedik leggyakoribb név a Marcell volt), az ötödikre pedig a Marcell (2015-ben az Ádám volt). A lista a
100 leggyakoribb nevet tartalmazza, e szerint a fiúknál az
utolsó helyeken a Pál, a Félix és a Flórián áll. Érdekesség,
hogy erre még mindig felkerülnek olyan hagyományos
nevek is, mint az István (35. a listán), a Sándor (41. a listán), a József (45. a listán) és a Ferenc (51. a listán) is.

LÁNYOKNÁL SINCS MEGLEPETÉS
A tavalyi utónév-statisztika tekintetében a lányoknál sincs
nagy meglepetés: vezet a Hanna (1669 kislány kapta ezt a
nevet elsõ névként és 425-en második névként). A dobogón
az Anna (120-an kapták elsõ keresztnévként és 514-en másodikként) és a Jázmin nevek (866-an kapták elsõ keresztnévként és 217-en másodikként) állnak, csakúgy mint 2015ben. A Luca és a Lili viszont hátrébb csúszott, helyükre a
Zsófia és a Zoé került. A százas lista utolsó három helyén az
Evelin, a Lívia és a Róza nevek szerepelnek. Nincs rajta viszont már az Erzsébet, a Katalin, a Mária és az Éva sem.

MÁR 255 HÁZASSÁG KÖTTETETT
Nyíregyházán azonban nemcsak a gyerekek száma
hozza az elõzõ évi tendenciát, hanem szerencsére esküvõket is szép számmal tartanak. Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõtõl megtudtuk, hogy idén július 15-éig
255 házasság köttetett a szabolcsi megyeszékhelyen, és
az év második felére is már 163 pár jelentette be házassági szándékát. Hangsúlyozta azonban, hogy ez a szám
jelentõsen növekedni fog december 31-éig, hiszen az
elõzõ évek tapasztalata szerint a házasulandóknak csak
egy része él azzal a lehetõséggel, hogy egy évvel korábban is jelezhetik, össze akarják kötni az életüket.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SPORTIKON

SPORTIKONOK A MÚLTBÓL: KOLESZÁR ÉVA
Az elmúlt évtizedek sikeres, a fiatalabb generációk által kevéssé ismert élsportolóit bemutató sorozatunkat
Koleszár Évával, a háromszoros felnõtt Magyar Bajnok
középtávfutó atlétával, junior és felnõtt válogatottal folytatjuk, akit ezúttal is Káplán István kérdezett.
– Mivel foglalkozol most?
– A társadalombiztosításnál dolgozom a nyugdíjbiztosítási részen, az atlétikával semmi kapcsolatom nincs.
– Eszerint az atlétikával nincs kapcsolatod?
– 1981. május 4-én még 600 métereket futottam idõre,
majd másnap nem mentem edzésre és azt követõen soha
többet. Annyira ki voltam zsigerelve – illetve, nem is tudom mi a jó szó erre –, de nem fizikailag. Amikor a tévében atlétikát láttam, rám jött a sírás és ki kellett kapcsolnom a készüléket, annyira bántott minden. Néhány hónap múlva egy miskolci edzõ keresett meg, hogy versenyezzek ott. A fájdalmam akkora volt, hogy arra is képtelen voltam, hogy elgondolkodjak rajta. Így alakult késõbb
az edzõséggel is.
– Mi bántott?
– Inkább lelki fájdalom volt, mint fizikai. Egy térd alatti
húzódásos sérülésem ugyan volt, azonban ezt nem akarták elhinni, hanem azt mondták, biztosan csak nem aka-

rok edzésre menni. Bár kaptam injekciót az izomba, de
az orvosi vélemény ez volt, ami azért úgy nézett ki az én
olvasatomban, hogy egy „megbeszélt” diagnózis volt.
Szóval maradjunk annál, hogy besokalltam. Például amikor 59-60 kiló voltam, erõsnek éreztem magam a versenyeken, s úgy mentem, hogy hopp, megvolt, a többiek
meg alig bírtak levegõt venni, akkor is „dagadt” voltam.
Mármint ez a hivatalos álláspont lett kimondva rólam.
– Hány centi magas vagy?
– 176 centi. Amikor a Magyar Bajnokságot 2:02.8-cal
nyertem 59-60 kilóval, akkor is azt kaptam meg, hogy „jó,
jó, de mi lett volna, ha 57 kiló vagy”. Még örülni sem
hagytak igazán az NYVSSC-ben...
– Kinek volt ez a véleménye?
– Sosem tudtam meg, velem az edzõm közölte. Többször elõfordult, hogy az akkori úgynevezett kalóriapénzt
nem kaptam meg. Az indok az volt, hogy úgy is csak kajára költenéd... Volt olyan edzõtábor, ahol eltiltottak a vacsorától. A szolidaritás azért megvolt a sporttársaimtól, és
hoztak a szobába ennivalót, ráadásul azok a lányok, akik
az ellenfeleim voltak. Nagyon jólesett!
– Mit szólt a szövetség ahhoz, hogy befejezted?
– Válogatottként a szövetség felé megtettem a bejelentésem írásban. Válaszuk az volt: küldjem vissza a vándorkupát – amit meg sem kaptam, mert már akkor sem volt
meg... Lehet mások is jártak így, de engem ez teljesen
ledöntött a lábamról. Nem olyan régen egy riportban, talán egy cselgáncsozóról olvastam, hogy mennyire nem
kapott dicséretet, csak negatív visszajelzéseket, akárhány
versenyt megnyert. Õ is ezért abbahagyta... Lehet egy versenyzõ ügyes, tehetséges, eredményes, ha a vezetõk nem
kellõ érzékkel viszonyulnak hozzá, elveszik a kedvet a
további megmérettetéstõl. Egy másik eset. Kezdõként Ungváron (még a Szovjetunióban), egy baráti versenyt megnyertem. Mégis a másodiknak adták az aranyérmet, aki
mintegy három méterrel jött be mögöttem. A mi „politikai” vezetõnk, aki egy fõiskolai tanár volt, azt mondta:
„fontosabb a jó kapcsolat az ungváriakkal, mint az én eredményem”.
– Mikor kezdtél el atletizálni?
– 15-16 évesen, a Vasvári gimiben, de nem tesitagozaton. Akkori testnevelõ tanárnõm kijelölt többedmagam-
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mal, hogy képviselni kell a sulit a repülõtéren megtartandó mezei bajnokságon, amit megnyertem. Innentõl kezdve már tudatosan készítettek fel és vittek versenyekre. Igazából nekem egy edzõm volt, Orendi Mihály. A Mester –
mert csak így hívtuk – az én magasságomnak, fizikai állóképességemnek, alkatomnak megfelelõen, nagyon jó
edzésprogramokat állított össze.
– Elsõ komolyabb sikereid?
– Utánpótlás versenyeken szerepeltem jól, utánpótlás
válogatott lettem. Azt hiszem, hogy az a kép, amelyen a
7-es rajtszám van rajtam, egy utánpótlás válogatott versenyen készült Bulgáriában. Aztán jöttek a magyar bajnokságok, válogatottságok. Emlékszel az elsõ Budapest Bajnokságra, 1980-ban? Nagyon nagy dolog volt, ekkor voltam 20 éves, 1500 méteren indultam és én lettem a legjobb magyar nõi versenyzõ, harmadik helyezettként. Egy
fényképezõgépet kaptam ajándékba, ez volt az egyetlen
dolog, amit dicséretként értékelhetek... Borzasztóan örültem neki!
– Legszebb emlékeid?
– (Hosszabb hallgatás után): Pici emlékeim vannak.
Például a Képes Sportban a Magyar Bajnokság után megjelent dicsérõ cikk. Nagy dolog Magyar Bajnoknak lenni,
mert abban az évben más már nem lehet bajnok, csak az,
aki azon a versenyen kihozza magából, amit a többiek
nem tudnak. Ezek gyönyörû emlékek, hogy ott voltam,
megéltem, versenyezhettem a Népstadionban.
– A Magyar Bajnokságokon kívül, nemzetközi eredményeid voltak-e?
– Olyan rövid ideig sportoltam. 16 éves koromban kezdtem, 21 évesen már abbahagytam. A ’80-as olimpiára még
nagyon fiatal voltam, kevés felkészültséggel, illetve a válogatók is sokkal hamarabb vannak, és azért akkor még
sportoltak nagy „öregek”: Lázár Magdi, Lipcsei Irén, Újhelyi Mari, aki nálam 2 évvel idõsebb.
– Mondhatjuk azt, hogy az igazi eredmények csak ezt
követõen jöhettek volna?
– Igen, én is így gondolom. Az idõeredmények, amiket
futottam, az bennem volt, kijött az elvégzett munka, és
lehet, hogy lett volna bennem több is, de azt már soha
nem fogjuk megtudni. Az akkori 800-as eredményemnél
ma sem futnak sokkal jobbakat itt, Magyarországon, legalábbis, ha jól emlékszem.
– Igen, utánad még ma sem futott jobbat senki 800
méteren Magyar Bajnokságon, ami 2:02.8 volt. És ennek
37 éve lassan…
– Még utánpótlás korú voltam, nagyon sokáig élt a csúcsom.
– 800 és 1500 volt a te távod. Hogyan alakult ez ki?

– Azt éreztem, hogy végre túl vagyok rajta. Ettõl függetlenül nagyon szerettem ezeket a távokat. Van lehetõség a
taktikázásra, már ha bírja valaki az iramot. Azt is az edzõm
találta ki, hogy a Magyar Bajnokságon, ha tehetem, menjek végig az élen 1500-on. Megbeszéltük, megcsináltam.
A versenypályán mindig maga van a sportoló, ezért fontos az egyéni döntésképesség, és neki kell éreznie, hogy
mit tud megcsinálni az elõzõekben megbeszéltekbõl. Holtpontok voltak nálam is, de soha nem a Magyar Bajnokságon, és ha átlendültem rajta, akkor ment minden a tervek
szerint.
– Soha sem volt olyan érzés, hogy „meghalok 40 méter múlva”?
– Ó, dehogynem. De inkább csak edzésen, versenyen
nem annyira. Nem szerettem tréningezni, de ki szeret egyegy alkalommal akár 20–25 kilométert, télen-nyáron, hidegben-melegben futni? Nem kocogni – futni, szenvedni.
De tudtam, az eredményekért meg kell dolgozni, s közben volt idõ sok mindent átgondolni.
– Szüleid hozzáállása a sporthoz mennyiben volt segítõ tényezõ?
– Nyírtelek akkor még falu volt és az, hogy egy falusi
lány ilyen eredményeket ér el, nagy dolog volt. Az, hogy

Koleszár Éva és Bakosi Béla gratulál egymásnak
az újságban írtak rólam és azt olvashatták a nyírtelkiek,
hogy Magyar Bajnok lett a Koleszár lány, ez büszkévé tette õket. Mindenben és mindig támogattak, hogy azt tehessem, amit szeretek. Amikor befejeztem a versenyzést, rövidesen férjhez mentem. A stadion gondnokának az egyik
fia, Balogh Zoli lett a férjem, így kapcsolódik a sporthoz.
Van egy lányom, akinek most augusztusban lesz az esküvõje. Õ sem sportolt.
– Érettségi után milyen tanulmányokat folytattál?
– 1979-ben érettségiztem. Ezt követõen a vasútnál dolgoztam sportállásban, munkaidõ-kedvezménnyel, hogy a
napi kétszeri edzéseket tudjam végezni. Miután abbahagytam a futást, a KEMÉV-hez kerültem TB ügyintézõnek.
1994-ben váltottam, és átkerültem a társadalombiztosításhoz. 1996-ban kezdtem az ELTE Társadalombiztosítási
Fõiskoláját, munka mellett, késõbb elvégeztem a Budapesti Gazdasági Fõiskola Európai Uniós Pénzügyek szakot is.
– Azóta pedig sokaknak segítettél a nyugdíjuk intézésében.
– Igen, és hál’ Istennek megtalálnak a volt sportolók.
Örülök, hogy emlékeznek rám, és segíthetek nekik.
– A mai fiataloknak milyen tanácsot adnál?
– Mindig tisztelettel legyenek az atlétika felé is. Tudni
kell, hogy munka nélkül nincs eredmény. A munka pedig
mindig nehéz, szellemileg és fizikailag is.
– Te kikrõl szeretnél hallani?
– Petrika Ibolya, Majer Jokka, Zarnóczay Klári.

– Nem voltam elég gyors 400-ra. Voltak nálam sokkal
gyorsabbak Nyíregyházán. Például Zarnóczay Klári,
Petrika Ibolya. Én viszont kitartóbb voltam. A 400 nekem
túl rövid volt.
– Egy-egy 800 vagy 1500 után versenyen hogy érezted
magad? Fõiskolán úgy tanultuk és a magunk bõrén is éreztük, hogy ez nagyon gyilkos táv...
2017. JÚLIUS 28.

TURIZMUS

VÁSÁRHELYEN VENDÉGESKEDÜNK

RECEPTEK LUKÁCS PÉTER, A KORONA
HOTEL SÉFJÉNEK AJÁNLÁSÁVAL
KAPROS-CITROMOS ZÖLDBABLEVES

Dr. Kovács Ferenc polgármestert a helyi média kérdezi a marosvásárhelyi sajtótájékoztatón
Nyíregyháza lesz az idei Vásárhelyi Forgatag díszvendége, mint ahogy most elõször mutatkozik be a rendezvényen
a budapesti Hagyományok Háza is. A romániai Maros megye székhelyén tartott sajtótájékoztatón városunk delegációja is részt vett, a polgármester vezetésével.
Az augusztus 18. és 27. között zajló fesztivál – idén
ötödik alkalommal – a marosvásárhelyi magyarság kulturális városnapjaként jött létre. A szervezõk kedden sajtótájékoztatót tartottak, amelyen részt vett dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Õk ismertették azokat a programokat, amelyekkel Nyíregyháza vesz részt a forgatagon. Többek között a nyíregyházi fürdõzési lehetõségekre hívták fel a figyelmet és bemutatták a Nyíregyházi Állatparkot, valamint beszéltek a

helyi Lego-gyárról. Ez utóbbiban gyártott játékokból ízelítõt kaphatnak a marosvásárhelyiek is, a nyíregyházi küldöttség programjai ugyanis egyebek mellett a családosoknak és gyerekeknek szánt rendezvényeket színesítik. A
forgatagnak az elsõ fesztivál kivételével mindig volt díszvendége. Az elmúlt három évben Zalaegerszeg, Baja és
Kecskemét, amelyek Marosvásárhely testvérvárosai. Most
azért esett a választás Nyíregyházára, mert SzabolcsSzatmár-Bereg testvérmegyéje Maros megyének. Egyébként idén elõször bõvítették kilencnaposra a rendezvénysorozatot, hiszen az elõzõ években egy idõben zajlottak a
kortárs mûvészeteknek szánt úgynevezett Szféra-programok a nagy tömegeket vonzó koncertekkel, ezért nem
akarták az idén is választásra kényszeríteni a marosvásárhelyieket – mondta el Portik Vilmos fõszervezõ.
MTI/turizmus.com

SZÁZEZREN A STRANDON

Az elmúlt hétvégén átlépte a sóstói Park- és Élményfürdõ a százezres vendégszámot, három nap alatt összesen közel tizenhatezer vendég kereste fel a fürdõt.
Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje szerkesztõségünknek azt is elárulta, a következõ cél a kétszázezres vendégszám, amit a remények szerint augusztus közepére el is érnek.
Melegrekordhoz közelített a hõmérséklet a múlt hétvégén, így a Nyíregyházán élõk és itt nyaralók egyaránt nagy
számmal látogattak el a sóstói Park- és Élményfürdõ területére. Pénteken, szombaton és vasárnap összesen közel tizenhatezer vendég kereste fel a népszerû fürdõt.
Mindegyik medencének megvan a saját közönsége,
az ötvenes medencét többek között az úszni szeretõk
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Hozzávalók (2 adag): 3 db filézett csirke felsõcomb
(vagy csirkemellfilé), 1 nagy fej vöröshagyma, 3 db
sárgarépa, 30 dkg zöldbab, 0,5 citromból nyert citromlé, 4 ek. tejföl, 1 ek. finomliszt, 2 ek. napraforgóolaj, só, bors és kapor ízlés szerint, 1 l víz.
Elkészítés:
1. A felkockázott csirkecombot pici olajon sóval és
jó sok frissen õrölt borssal megpirítjuk.
2. Közben a hagymát kockára, a répát karikára, a
zöldbabot kb. 2-3 cm-es darabokra vágjuk.
3. Miután a hús elkészült, kiszedjük az edénybõl,
és a maradék olajon megpirítjuk a hagymát. Hozzáadjuk a répát, és picit sózva, megpároljuk.
4. Ezután jöhet hozzá a bab is. Sózzuk, borsozzuk,
és ráfacsarjuk a fél citrom levét. Felöntjük forró vízzel, és addig fõzzük, amíg a bab meg nem fõ.
5. Közben habarást készítünk lisztbõl és tejfölbõl.
A forró levest hozzáadva, kicsit átmelegítjük (így nem
fog kicsapódni!), és behabarjuk vele a levest.
6. Megkóstoljuk, és ha szükséges, akkor még a maradék citrom levét is hozzáadhatjuk. Úgy a finom, ha
tényleg érzõdik a citrom.
7. Ezután a friss kaprot összevágjuk, és a leveshez
adjuk, és még egyet rottyantunk rajta.

MEGGYES-TEJBERIZSES RÉTES
Hozzávalók:
A tejberizshez: 4 dl tej, 2 dl víz, 15 dkg kerekszemû rizs, 6 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor.
A töltelékhez: 15 dkg magozott, lecsöpögtetett meggy,
5 db réteslap, 50 g vaj (olvasztott).
Elkészítés:
1. A tejberizshez a rizst hideg víz alatt átöblítjük,
majd közepes lángon, fedõ alatt, 2 dl vízben elkezdjük fõzni. Ha felforrt a víz, akkor felöntjük a tejjel,
hozzáadjuk a cukrokat, majd, már fedõ nélkül, folyamatos kevergetés mellett, addig fõzzük, amíg besûrûsödik a tejberizs és a rizsszemek megpuhulnak (kb.
20 perc).
2. A tûzrõl levéve szobahõmérsékletûre hûtjük. Ekkor elkeverjük benne a magozott, lecsöpögtetett
meggyet.
3. A réteslapokat egyenként megkenjük az olvasztott vajjal, összesen ötöt rétegezünk egymásra.
4. Az alsó 1/3 részre kanalazzuk a kihûlt tölteléket,
egyenletesen eloszlatjuk, majd szorosan feltekerjük.
A záródási felülettel lefelé, egy sütõpapírral bélelt sütõtálcára tesszük, és 180 fokos sütõben, 15 perc alatt
aranybarnára, készre sütjük.

(Fotó: Kohut Árpád)
keresik fel, és azok, akik valóban sportolás céljából látogatják meg a komplexumot. – A családi medence élményelemekkel van felszerelve, így a családok és a
gyerekek kiemelt helye, a termálvilágban pedig minden generáció megtalálja a maga szórakozását – árulta
el Podlovics Lajos. Nyíregyháza egyik legnépszerûbb
helyszínén a wellness célú kikapcsolódás mellett a
strandfoci-, illetve a strandröplabda-pályán is állandóan pattog a labda, naponta két alkalommal pedig ingyenes aqua zumba és torna foglalkozásokon vehetnek
részt a vendégek. Ezen kívül pedig a gyerekek sem
maradnak ki a jóból, hiszen a számukra kijelölt medencénél animátorok szórakoztatják õket. Pénteken pedig a Fürdõk Éjszakája várja a kalandra vágyókat.
(Szerzõ: Farkas Fanni)
2017. JÚLIUS 28.

AKTUÁLIS

ÚJ ORGONA
Új orgonával bõvült a Nyíregyháza-Kertvárosi Református Gyülekezet. A hangszer májusban érkezett meg
Svájcból a templomba, ahol a napokban állították össze.
Ott jártunkkor épp a sípokat tette a helyére a kertvárosi
református templom új orgonájában Kerekes Sándor. A
gyülekezet kántora már napok óta az új hangszer összeépítésén fáradozik. Az 1966-ban készült orgonát még májusban a svájci Kreuzlingenben vásárolta a közösség, ahonnan magánúton, autóval szállították haza.

ORSZÁGOS VIHAROK GORLICEI ÉVTIZEDEK
Az idei nyár is hozott már komoly országos viharokat, az elmúlt hetekben több mint 1400 alkalommal volt
szükség a tûzoltók segítségére a károk felszámolása során. A nyári viharokat és a velük együtt járó meteorológiai jelenségeket nem lehet megelõzni vagy elhárítani,
azonban az általuk okozott károk mértékét megfelelõ
elõkészületekkel csökkenteni lehet.

NEM CSAK ÉKESSÉGNEK SZÁNJÁK
A gyülekezet eddig egy elektromos orgonával rendelkezett. Ezt akarták lecserélni egy jobb, a templom ékéül is
szolgáló pneumatikus orgonára, de a hangszer segítségével a közösség és a környék zenei életét is szeretnék fellendíteni. Így tavaly megindult a gyûjtés az új orgonára.

Katona Béla, a Nyíregyháza-Kertvárosi Református Gyülekezet lelkipásztora elmondta, miután a presbitérium elfogadta az orgonaalap létrehozására tett javaslatot, gyorsan elkezdtek gyûlni az adományok. Kerekes Sándor, a
gyülekezet kántora pedig a helyi vállalkozókat és olyan
embereket igyekezett megkeresni, akikrõl úgy gondolta,
hogy tudnak és akarnak segíteni. Így végül szépen-lassan
összejött az orgonára elegendõ összeg.
Az orgona már most is szépen szól, azonban még akad
tennivaló bõven, mire valódi kincse lesz a templomnak.
A tervek szerint még nyáron teljesen elkészülnek a hangszer összeállításával, és a gyülekezet egy ünnepi istentiszteletben fogja köszönteni az új orgona érkezését.

A viharok által okozott károk csökkentésének legfontosabb eleme a tájékozódás. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyes idõjárási viszonyok kialakulásának esetén, azok valószínûségének és mértékének függvényében figyelmeztetéseket, valamint riasztásokat ad ki. Ezeknek az információknak a lakossághoz történõ eljuttatását a katasztrófavédelem is segíti.
A riasztások híre megjelenik az ingyenesen elérhetõ,
bármelyik okostelefonra vagy táblagépre letölthetõ és
személyre szabható VÉSZ alkalmazáson. Amikor már
ismert, hogy hol és milyen veszély várható, meg lehet
tenni a szükséges óvintézkedéseket. Alapvetõen három veszélyes meteorológiai jelenségre vezethetõk
vissza a nyári viharok okozta káresetek. Ezek az erõs
szél, a hirtelen lezúduló jelentõs mennyiségû csapadék, valamint a villámcsapás. Vihar idején a katasztrófavédelem mûveletirányítási központjaiba tömegesen érkeznek a bejelentések. A tûzoltók súlyosságuk
alapján sorrendet állítanak fel és a legkritikusabb helyszíneken kezdik meg a munkát.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Nyíregyháza-Nyírszõlõs és a lengyelországi Gorlice város együttmûködésének 30 éves jubileumát ünnepelték
múlt csütörtök este a nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Szõlõskerti Angol
Kéttannyelvû Tagintézményében.
Gorlice polgármestere, a lengyel város hivatalának oktatási, kulturális és sport osztályának vezetõje, valamint
az egyik legnagyobb gorlicei sportklub elnöke érkezett
Nyíregyházára. A szõlõskerti iskolában csatlakoztak a szabolcsi megyeszékhelyen pihenõ gorlicei lakosokhoz, majd
együtt értekeztek a lengyel-magyar kapcsolatokról. Kukla
Rafal, Gorlice polgármestere elmondta: – Nemcsak a városok, az általános iskolák közötti kapcsolat is igen szoros. Így lehetõség van a magyar-magyar és magyar-lengyel kapcsolatok elmélyítésére. Nagyon fontosnak tartom,
hogy egy-egy látogatás alkalmával a Gorlicébe érkezõ
nyírszõlõsiek megismerkednek a lengyel kultúrával, hagyományokkal és gasztronómiával is. A jövõben pedig a
kulturális együttmûködéseket szeretnénk erõsíteni, elsõsorban a néptáncegyüttesek és sportklubok tekintetében,
illetve a városi rendezvények szervezésében.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere kiemelte, 30 év alatt több ezer felnõtt és diák vett részt a lengyelmagyar csereprogramban. Szerinte a nyírszõlõsiek is sze-

retnek Gorlicébe menni és a gorliceiek is szeretnek Nyírszõlõsbe járni, valamint Sóstón, Nyíregyházán élményeket szerezni. A rendezvényen elhangzott, a lengyel delegáció ellátogatott a sóstói, II. világháborús lengyel menekültek emlékhelyéhez és azt a helyiekkel közösen koszorúzták meg.
(Szerzõ: Dér Vivien)

ISKOLABÕVÍTÉS
Beépítik a tetõteret és felújítják a tornatermet a
Szent Miklós általános iskola épületében. A munka a
tanév kezdetére várhatóan befejezõdik.

A kormány támogatásával építik át a nyíregyházi
görögkatolikusok általános iskoláját. Könyvtárat, olvasószobát és közösségi teret hoznak létre az épület
eddig kihasználatlan tetõterében, ahol hangversenyeket, énekpróbákat és színpadi elõadásokat tartanak
majd. A tornaterem is megújul, a padló- és falburkolatot is felépítik.
Az intézményt utoljára 2015-ben korszerûsítették,
akkor napelemeket szereltek fel és az energetikai rendszert cserélték le.
(Forrás: magyarepitok.hu)

2017. JÚLIUS 28.
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ESKÜVÔ

MENYASSZONYOK ÁLMA

NÕIES ÉS ROMANTIKUS VONALAK
A nõk általában legalább 20 éven át tervezik esküvõjüket, hogy az aztán a nagy napra a lehetõ legtökéletesebb legyen. Kétségtelen, hogy a legnagyobb feladatot a
„tökéletes” férfi megtalálása jelenti, de szintén nagy fejtörést okoz – ha nem is ekkorát –, hogy megtervezzük,
milyen ruhában lépjünk oltár elé, milyen virág legyen a
kezünkben és hogy nézzen ki a lagzi helyszíne...

meleget és az esküvõ után akár el is lehet ültetni, így megmarad emléknek.

ARANYHALAK IS ÚSZKÁLHATNAK
AZ ASZTALON
– Persze, a menyasszonyi csokrok mellett legalább
ennyire fontos, hogy milyen legyen a lagzi helyszíne is –
folytatja Zoltán. – Én nagyon szeretem a tematikus esküvõket, hiszen ezekre a személyesség a jellemzõ, a párról
szólnak. Volt már cross motoros esküvõm, vagy éppen vizes tematikájú is, amelyen aranyhalak úszkáltak a fõasztalon. Az idei kedvencem az Andrássy rezidenciában tartott esküvõ volt, ahol még a csillárokat is föl kellett díszíteni.

Szõke, barna, magas, alacsony, izmos, véznább, makacs, alkalmazkodóbb. Bár 60 millióval több férfi él a világon, mint nõ, az igazi megtalálása mégsem egyszerû.
Valahogy így van ez a menyasszonyi virágcsokrok esetében is, amelyek formájának, színének, összetételének tekintetében, már csak a képzelet szabhat határt.

HÓDÍT A VINTAGE
Nemcsak a ruhák, a frizurák, a kiegészítõk újulnak meg
idõrõl idõre, hanem a menyasszonyi csokrok összetétele és
formavilága is. Magyarországon már évek óta a vintage hódít, ami egy rendkívül romantikus vonal – tudtuk meg a nyíregyházi Gerliczki Zoltán virágkötõtõl, enteriõrtervezõtõl.
– Az idei trendek maradtak ugyanazok, mint az elõzõ
években. Nagyon sokan kérik a vintage dekorációt, ami

többek között a pasztell színek használatában, a kerek
csokrokban, díszítés tekintetében pedig a felcsipkézett
üvegekben és fakorongokban nyilvánul meg. Csokrokba
általában rózsákat, hortenziákat, orchideákat és koronás
liliomokat kérnek, de elõszeretettel használjuk ezekben
az amerikai kövirózsát is, aminek elõnye, hogy bírja a

INDIAI SZÁRIBAN, PIPACCSAL
– Mindig befutnak hozzám különleges kérések. A
napokban például egy olyan menyasszony keresett
meg, aki a nagy napon indiai száriban megy férjhez
és pipacsból, valamint piros mezei virágokból készült
csokrot képzelt el magának. A probléma az volt, hogy
a pipacs már régen elvirágzott, ráadásul 2 perc alatt
meghal. Sokat gondolkodtam azon, hogy mivel lehetne helyettesíteni. Az interneten találtam egy Red Eye
nevezetû rózsát, amihez végül némi Frézia Hypericumot tettem, meg egy kis Zinnia-t megfûszerezve egy
kis Borzaskatával. Remélem, hogy jól illik majd az
elefántcsont színû, arannyal kivarrt szárihoz.
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Zoli vallja, neki is újra és újra meg kell újulni, így gyakran vesz részt versenyeken, illetve bemutatókon is, mint
például a közelmúltban megrendezett országos bajnokságon, ahol aratás tematikában készítette el kompozícióját. Azt mondja, ilyenekre szükség is van, hogy a képzelet
szárnyalni tudjon, hiszen a tésztaragasztgatástól a motorkészítésen át, már bármilyen igény felmerülhet egy esküvõre.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2017. JÚLIUS 28.

KÉPRIPORT

VÁROSFELFEDEZÕ SÉTA, KÉPEKBEN
Egy Nyíregyházán tett rövid séta azonnal egyértelmûvé teheti, hogy ide érdemes visszatérni egy
hosszabb látogatásra is. A belváros nyáron a leghangulatosabb, a templomaink, a városháza, a Takarékpalota, a felújított Kállay Kúria, vagy éppen a
színház épülete pedig tökéletes helyszínek nemcsak a fotózást kedvelõknek, hanem az ide érkezõ
turistáknak is. Az alábbiakban Kohut Árpád szemszögébõl mutatjuk be a részben naplementében
ragyogó Nyíregyházát, úgy, ahogyan talán még
soha nem látták...

2017. JÚLIUS 28.
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SZÍNHÁZ

BALFÁCÁN LESZ VACSORÁRA A SZABADTÉRI SZÍNPADON
Legalábbis a Balfácánt vacsorára! címû bohózatban,
amelyikben Gáspár Sándor is színre lép a székesfehérvári Vörösmarty Színház társulatával augusztus 4-én, pénteken fél kilenctõl.
A Kossuth- és Jászai Mari-díjas mûvész olyan kiváló partnerekkel játszik együtt, mint Tóth Ildikó vagy Törõcsik Franciska. Gáspár Sándor több alkalommal szerepelt már a
VIDOR Fesztiválon az elõzõ években, például az emlékezetes Stílusgyakorlatokban vagy a Chioggiai csetepatéban. Kiváló színészi teljesítményéért két alkalommal is díjat
vehetett át. Milyen emlékeket õriz Nyíregyházáról? – kérdeztem tõle elõször.

„SOK ÉLMÉNY KÖT IDE”
– Nagyon sok szép pillanat köt a Móricz Zsigmond Színházhoz, hiszen az öcsém, Tibor évekig ennek a társulatnak volt a tagja, s ezért számtalan elõadást megnéztem.
Sok filmes élmény is tartozik a városhoz, hiszen két alkalommal is forgattunk a megyében, és Sóstón szállásoltak
el bennünket. A tiszaeszlári pert dolgozta fel az Elek Judit
által rendezett Tutajosok, aminek készítésekor az ukrán
határig bejártuk a vidéket. A környéken felvett másik produkció A rózsa vére, Zsigmond Dezsõ filmje. Akkor nagyon megszerettem az itteni falvakat. A VIDOR Fesztiválon is többször szerepeltem. Néhány éve Tasnádi Csabától vehettem át a legjobb férfi alakításért járó díjat. Érdekes, hogy õ a rendezõje a Balfácánt vacsorára! címû vígjátéknak, amivel hamarosan fellépünk a nyíregyházi Szabadtéri Színpadon.
Mint megtudtuk, bár a cím tartalmaz egyfajta gasztronómiai utalást, de a balfácán szó abszurditást sejtet, s ez így is
van. Egy cinikus, kiábrándult értelmiségi kör abban leli örömét, hogy furcsa embereket hív meg vacsorára, akik a mániáik miatt kinevethetõk. A Gáspár Sándor által alakított
Francois Pignon gyufaszálakból épít zseniális maketteket,
amirõl képes órákon át beszélni. Anélkül, hogy lelõnénk a
történet végét, elmondhatjuk, visszájára fordul a dolog: végül õ nevethetné ki a szellemi fölényét hirdetõ társaságot.
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Pillanatkép a Balfácánt vacsorára! címû darabból. A képen balról Gáspár Sándor
A Dilisek vacsorája címen, filmen ismertté vált történet
helyzetkomikumra épít. A színészi játék hallatlan pontosságot igényel, hogy a poénok bejöjjenek. A csodabogárnak
tartott férfi az adóhivatalnál könyvelõ. Tudom, hogy a Gáspár-testvérek édesanyja is könyvelõ volt, márpedig ennek
a szakmának a mûvelõit nagyon racionálisaknak szokták
tartani. Rákérdeztem hát: milyen volt a mamájuk?
– Kiváló humorú – mondta a neves mûvész. – Nagyszerû dolog volt, hogy õ abban az idõben esti tagozatra járva
megszerezte a mérlegképes könyvelõi végzettséget. A precizitását a testvéremmel együtt legfeljebb azon érzékeltük, hogy milyen csodásan tudott minket ellátni minden
szinten, és milyen beosztással! Nagyon tisztelték a munkahelyén is.

MÁNIÁJA A MUNKÁJA
Mint elmondta, gyakran vagyunk úgy az életben, hogy
csak azért, mert valaki nem olyan, mint mi, megbélyegezzük, fölényeskedünk vele, de ha „közelebb” megyünk
hozzá, kiderül, milyen nagyszerû értékek rejlenek benne!
Nagyobb empátiával kellene viszonyulnunk egymáshoz!
Neki van mániája? – adódott a kérdés. Amint lapunknak
nyilatkozta, abban a szerencsés helyzetben van, hogy a
mániája a munkája is egyben. Szándékosan nevezte munkának, mert nagyon kemény, aprólékos tevékenység, de
azon dolgozik, hogy ez „átmenjen” játékba.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AUTÓPÁLYA

ÍGY ÉR EL AZ M34-ES AZ UKRÁN HATÁRIG
Mint köztudott: néhány esztendeje már Vásárosnaményig ér a megyénket átszelõ, Nyíregyházát is érintõ
M3 autópálya, melyhez kapcsolódva a nyugati elkerülõ
újabb szakaszokkal bõvül a következõ esztendõkben.
Korábban is terv volt a sztráda továbbépítése az ukrán
határig, mely egyre inkább közelít a megvalósításhoz a
magyarepitok.hu oldalon megjelent információk szerint.
Eszerint a közel 40 kilométeres gyorsforgalmi utat úgy
tervezik meg, hogy késõbb autópályává fejleszthetõ legyen. A beruházó NIF Zrt. közzétette az M34-es gyorsforgalmi út tervezõi közbeszerzésének eredményét: a munkákat az UNITEF-83 Zrt., a RODEN Kft. és a TURA-Terv
Kft. végezheti el. A nyertesek feladata a Vásárosnamény
és Záhony közötti szakaszon az engedélyezési terv elkészítése, a jogerõs építési engedélyek beszerzése, valamint
a kiviteli terv elkészítése.

AZ M3-AS ÉS NYÚLVÁNYAI
Hogyan illeszkedik az M34-es az M3-as koncepciójába? A projekt az M3-as autópályáról az ukrán határ záhonyi elérhetõségét biztosítja majd. Az M3-as eddig
Vásárosnaményig készült el. Innen egyrészt az északi irányban megépülõ M34-essel érhetjük majd el Kárpátalját,
másrészt a keleti irányban folytatódó M3-assal, aminek
végpontja az újonnan megépülõ Beregdaróc-Beregdáda
határátkelõ lesz (utóbbi északi irányban 5 kilométerre jön
létre a Beregszászra vezetõ beregsurányi határátkelõtõl).

KIEGÉSZÍTÕ SZAKASZOK JÖNNEK LÉTRE
Az M3-as további kiegészítõ szakaszai így jönnek létre:
az autópálya a román határt a Debrecen irányában kivite-
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A Nyíregyházát nyugatról elkerülõ 338-as fõút második, újonnan átadott szakasza (Fotó: MTI/Balázs Attila)
lezett M35-össel és az M4-essel, a szlovák határt a még
meghosszabbítandó M30-assal fogja elérni.

NYOMVONAL KORMÁNYRENDELETTEL
Az M34-es mintegy 39,3 kilométer gyorsforgalmi útként jön létre, a 41-es út és az M3-as csomópontjától indul, és a 4-es fõút záhonyi csomópontjáig épül meg. A
projektben kétszer két forgalmi sávos, fizikai (szalagkorlát
és/vagy vasbeton elem) elválasztással rendelkezõ gyors-

forgalmi szakaszt építenek 6 külön szintû és 1 szintbeni
csomóponttal. Emellett megépül egy komplex és egy egyszerû, az út két oldalán elhelyezett pihenõhely, valamint
egy mérnökségi telep. A hirdetménybõl kiderül, a tervezésnél figyelembe kell venni, hogy az autóút hosszabb
távon autópályává fejlesztendõ. A nyertesek feladata a
nyomvonal kormányrendelettel való megállapításához
szükséges dokumentáció elkészítése is.
(magyarepitok.hu)
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SZURKOLÓI ANKÉT: EURÓPAI ÁLMOK
A hagyományokhoz hûen szurkolói ankéttal indította
a szezont a Nyíregyháza Spartacus. Közel háromszázan
voltak kíváncsiak az új vezetésre, a szakmai stábra és a
játékosokra. Dr. Elbert Gábor sportszakmai ügyvezetõ az
elmúlt hónap munkájáról és a következõ öt év terveirõl
beszélt.
– A cél az, hogy öt év alatt egy stabil NB I-es csapat
legyen Nyíregyházán, és nem titkoltan van egy olyan álmunk, hogy az új stadionunkban telt házas UEFA Európaliga mérkõzést vívjunk. Rengeteg feladat vár még ránk, de
a csapat filozófiája nem változhat: elsõ a klub és a címer,
második a csapat, a harmadik az egyén. Ezt mindig szem
elõtt kell tartanunk – mondta a Szpari sportszakmai ügyvezetõje.
Az elnök, Révész Bálint (középen) a vezetõséggel, szakmai stábbal, köztük dr. Elbert Gábor ügyvezetõvel
(mikrofonnal) és a csapat képviseletében Rudolf Gergellyel (jobb szélen)

ERÕSÖDÕ MARKETING
A mérkõzéseken új reklámtáblákat helyeznek ki, új biztonságiak ügyelnek a rendre, a jegyárak pedig nem változnak. A Szpari együttmûködési megállapodást köt az állatparkkal, a fürdõvel és a Nyíregyházi Egyetemmel, igyekeznek egymás marketingmunkáját segíteni, és hasonló a
cél a röplabdásokkal és a férfi kosarasokkal is.
Egyelõre a csapat tapsolt a közönségnek – nemsokára
fordítva lehet

ÚJABB PÁLYÁK ÉPÜLHETNEK
– Örökösföldön szeretnénk további két füves pályát
építeni. Az önkormányzat cégének, a Nyíregyházi Sportcentrumnak van egy nyertes pályázata, mi pedig most megállapodást kötöttünk velük, hogy a klub tulajdonosa mind
a TAO feltöltést, mind az önerõt biztosítja. A terület az
önkormányzat tulajdonában van. Már csak annyi hiányzik, hogy az illetékes bizottságok tárgyalják a fejlesztést
és a közgyûlés a szükséges határozatot meghozza, utána
indulhat az építkezés – mondta dr. Elbert Gábor.

HARC AZ ÉLVONALÉRT
A beszámoló után az új játékosok egyesével vehették
át a mezüket, Szûcs Mihály sportigazgató pedig bemutatta azt a három szerelést, melyben játszik majd a Szpari. Itt
a sportszergyártó egy egyedi mezt tervez a csapatnak,
melyet csak a Nyíregyháza Spartacus visel majd éveken
keresztül. Lucsánszky Tamás a szakmai stáb tagjait mutatta be, illetve értékelte a felkészülést. A vezetõedzõ szerint
minden tervezett munkát elvégeztek, így készen várja a
csapat a rajtot. Rudolf Gergely csapatkapitány az új játékosokkal együtt megerõsítette, az élvonalba jutásért száll-

ATLÉTIKAI SIKEREK
Szép nyíregyházi atlétikai eredmények
születtek az UTE ugrógálán a fõvárosban
és az 59. Nemzetközi Balaton-bajnokságon Veszprémben. Szikszai Róbert és
Bakosi Péter is túlszárnyalta idei legjobb
teljesítményét.
Javuló formáról árulkodik Bakosi Péter,
a Nyíregyházi Sportcentrum magasugrója,
aki az UTE ugrógáláján 220 centis eredménnyel idei legjobbját érte el, és az elsõ
helyen végzett. A magyar bajnoki címet
idén is megszerzett versenyzõ számára talán az Universiade induláshoz is elég lehet ez az eredmény. Ugyanezen a versenyen a hármasugró Zajácz Petra távolban
kirándult egyet, és élete legjobb eredményét, 581 centit ért el, amivel megelõzte a
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hétpróbában olimpiai nyolcadik helyezett
Zsivoczky-Farkas Györgyit. Szikszai Róbert
pedig egyenesen egy olimpiai ezüstérmest
utasított maga mögé. A nyíregyházi diszkoszvetõvel nem sûrûn fordult eddig elõ,
hogy megelõzte Kõvágó Zoltánt, a veszprémi Balaton-bajnokságon megtette, ráadásul tovább javított a múlt hét közepén elért
idei legjobbján, ami immáron 62,75 méter. Ez biztos Universiade csapattagságot
ér a számára, és talán a londoni világbajnokságot sem kell temetni még. Kerekes
Dórát csak az olimpiai bronzérmes Márton Anita tudta megelõzni diszkoszvetésben, Kerekes László súlylökésben lett második, míg a budapesti viadalon távolugrásban Pál Robin is begyûjtött egy bronzot.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

nak harcba a kezdõdõ szezonban. Rajt vasárnap, Budafokon. (Az újonnan érkezõk gondolatait a nyiregyhaza.hu
videójában láthatják, „Bemutatkoznak az új játékosok”
cikkben.)

HÖLGYEK A GYEPEN
Dr. Elbert Gábor a profi futball mellett az utánpótlásról
és a nõi csapatról is beszélt, mely idén szintén Nyíregyháza Spartacus néven elindul az NB II-ben. A nõi együttes
sorsolása ellentétes a férficsapatéval, a találkozókat pedig
a Tiszavasvári úti NYVSC pályán rendezik. A játékosok
közül ketten is részt vettek az ankéton, Makay Robin vezetõedzõ pedig bízik abban, hogy sokan kilátogatnak majd
a találkozóikra. Az utánpótlásgárdákat a Nyírség NSC adja.
Ami a profi futballt illeti, 15 új játékos érkezett a nyári
szünetben, sokat fejlõdött a sporttudományos háttér, sportpszichológus és dietetikus is figyel a keret tagjaira. Nyolc
labdarúgó jár jelenleg egyetemre, ezt is fontosnak tartja
és támogatja a klub. Ami az infrastruktúrát illeti, jelentõs
fejlesztések várhatók.
(Szerzõ: Dankó László)

OLVASÓI LEVÉL – KEDVES NAPLÓM!

HURRÁ! INDUL A BAJNOKSÁG!
Pontosabban a 66. szezonkezdet az NB
II-ben a Szparika számára.
A szurkolók számára – a Szpari-szurkolókról szólok elsõsorban – a gyõzelem a
haldoklót is visszatéríti az élõk sorába, a
vereség pedig egészségtõl duzzadó embereket is a halálba taszít.
Az igazi szparisták: Ultrák, B-közép, a
Szpari zászlóit lengetik és zsoltárát zengik
majd. Júliustól május végéig.
Kedves nyíregyháziak! Én úgy érzem,
hogy a csapat és Lucsánszky Mester nagyot
fognak alakítani! Ilyen profi hozzáállást úgy
a vezetõségtõl és a játékosoktól már kb. 40
éve nem láttam Nyíregyházán. És ezt nem
az udvariasság mondatja velem.
Minél többen legyünk kint a stadionban,
mert ez a csapat nagyot fog kaszálni. A
szparistákat valami õsi tropikus hév fûti, a
kedvencek gyõzelme életének értelmét jelenti. Senki sem tud úgy örülni és ünnepelni, ahogy a Szpari-szurkoló örül és ünnepel.
Kell valahová tartoznia az embernek.
1953-tól számomra csak a Szpari... jóban,
rosszban. Mindenki tudja hogy jártam... A
csapat, a nagyfõnök, Révész úr nem mér-

legelt, csak azt tudták és látták, hogy bajban vagyok. Szó nélkül segítettek. A piroskék szív! Ultrák, kis szurkolók, nagy szurkolók, diákok, tanárok – õk az én családom. Segítettek! Tényleg a bajban ismerik
ki az embert.
Köszönöm nektek, és áldott legyen minden lépésetek és minden cselekedetek az
életben!
Annak pedig üzenem (pedig õ is szparista), ha nem tudja, hogy mi történt velem
valójában, miért kellett kiköltöznöm és kivel, mivel és miért, kinek a hibájából egyedül vagy többen, ha bajba kerül, ígérem:
segítek neki! Nem fogok hátat fordítani!
Hajrá Szpari! Hajrá Nyíregyháza!
Szabó Lajos
2017. JÚLIUS 28.
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PROGRAMOK
FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAM: Oroson: július 28-án
15.00: Könyvajánlással egybekötött beszélgetés a tigrisekrõl a Tigris Világnapja alkalmából.
STRANDKÖNYVTÁR a Sóstói Parkfürdõben. Több mint
300 kötettel, elsõsorban könnyed kikapcsolódásra alkalmas olvasmányokkal és rengeteg folyóirattal várják az érdeklõdõket július 10–30. között minden munkanapon
10.00–18.00 óráig. A strandkönyvtár regisztráció alapján
bárki számára igénybe vehetõ és ingyenes.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyvtárban: augusztus 1-jén 14.00–16.00: Fagylalt készítése
pomponból. 3-án 14.00–16.00: Hajó készítése papírtányérból. 5-én 9.30–12.30: Polip készítése papírtányérból.
KÉPES ELÕADÁS ÉS KONCERT. A Városmajori Mûvelõdési Házban: augusztus 3-án 15.00: Volt egyszer egy
Bencs Villa... Pusztai Sándor fotóriporter képes elõadása
(ingyenes). 4-én 18.00: Kaland Old Rock koncert. 19.00:
Az OldRock zenekar koncertje. Érdeklõdni: 42/434-002.

ben ünnepli függetlensége kikiáltásának 100. évfordulóját.
Az egész éven át tartó Suomi 100 elnevezésû események
részeként a Finn Nemzeti Levéltár által összeállított kiállítás
a középkortól az 1920-as évek elejéig Finnország történetét
mutatja be. Eredeti dokumentumok, kiadványok, festmények,
korhû tárgyak képei szemléltetik a múltat. A tárlat augusztus
25-éig tekinthetõ meg, ingyenesen.

KINCSKERESÉSRE FEL!
Kedves Diákok!
Kincskeresésre hívunk benneteket.
Szüleitek, nagyszüleitek segítségével fedezzétek fel
otthon a fiókok mélyén, a padlás zugában rejtõzõ régi
képeslapokat, a településeteket, jeles iskolai vagy társadalmi eseményeket ábrázoló több évtizedes, netalán évszázados fotókat. Fényképezzétek le ezeket és
néhány mondatos bemutatással (mit ábrázol a kép,
mikor és ki készítette, ki küldte kinek a képeslapot,
milyen családi legenda fûzõdik a képekhez stb.) küldjétek meg 2017. augusztus 20-áig az alábbi címre:
szszbml@mnl.gov.hu.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: augusztus 3-án 16.00 óra: „Kamasz terasz”. 4-én 16.00: Értékes esték. A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Helyismereti Gyûjteménye. Vetítéssel egybekötött elõadás. Elõadó: dr. László Gézáné fõkönyvtáros.
MAGYAR NÓTAEST. Elsõ alkalommal rendeznek Magyar Nótaestet a Nyíri Fészek étteremben, augusztus 6-án
15.00 órától, 6 énekes közremûködésével és cigányprímás kíséretével! Érdeklõdni a szervezõnél: Rozsnyai
György, 20/525-3165.
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.
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.
A PRO FINLANDIA – Finnország útja a függetlenségig
címû kiállításra várják az érdeklõdõket a Korzó Bevásárlóközpont második emeleti összekötõhídján. Finnország 2017-

GAZDIKERESÕ
Leó: Körülbelül 2 éves, ivartalanított, keverék kan, aki
Kemecsén egy csatornában lakott. A nyakát súlyosan elvágta a bálamadzag, amivel korábbi gazdája kikötötte.
Azóta szépen gyógyult. Nagyon kedves, barátságos, bújós és játékos fiúcska. A nyakán történt sérülés miatt élete
hátralevõ részében kizárólag hámmal sétáltatható.
Angel: Körülbelül 2 éves, keverék szuka, aki Vasmegyerrõl
került gondozásunkba, miután a nyakán egy hurok okozott súlyos sérüléseket. Mára a sebe begyógyult és csak a
megmaradt forradás emlékezteti a szörnyûségre. Nagyon
kedves, barátságos kutyus, aki fajtársaival is jól kijön. Élete hátralévõ részében kizárólag hámmal sétáltatható.

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
2017. JÚLIUS 28.

Az e-mailben írjátok meg a neveteket, életkorotokat, telefonszámotokat is. A beküldött képeket
közzétesszük a levéltár honlapján, sõt a legügyesebbek elmesélhetik kincskeresésük történetét 2017. augusztus 28-án a levéltárban, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Helytörténészek elsõ találkozóján.
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár

PÉNZRITKASÁGOK
A Jósa András Múzeum nyáron sem tétlenkedik, már
most készül egy egyedülálló kiállítással, mely augusztus 26-ától látogatható.
Az intézmény elõzetes tájékoztatása szerint a Fejedelmeink „mesés” kincsei címet viselõ tárlaton az erdélyi fejedelmek fizetõeszközein keresztül szeretne
egy közel 150 éves történelmi áttekintést nyújtani. A
kiállításon megtekinthetõ lesz a Magyar Nemzeti Bank
216 tallérból álló Törõ-gyûjteménye, a Magyar Nemzeti Múzeum 45 aranydukátja, 13 erdélyi veretõ, illetve díszszablyák, buzogányok és sodronyingek is.

ANYATEJ VILÁGNAPJA
Nyíregyházán is nagyszabású Kossuth téri rendezvénnyel hívják fel a kismamák figyelmét az anyatejes
táplálás fontosságára augusztus elsején, az Anyatej Világnapján.
A Nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság területi védõnõinek szervezésében zajló programsorozat reggel 9 és 12 órakor várja az érdeklõdõket.
PROGRAMOK: 9.00–9.20 Megnyitó. 9.25–9.40 Kazár Ticiána és a Nyíregyházi Hölgykoszorú. 9.45–10.00
Möbius Fashion (gyermekruha-bemutató). 10.00–10.15
AURA Segítõ Kutya Alapítvány (terápiás kutyák bemutatója). 10.20–10.40 Sóstóhegyi Vadrózsa Tánccsoport.
10.45–11.30 Tombolasorsolás. 11.45–12.00 Anyatejes
világnap zárása. 9.00–12.00 Anyatejes táplálás, tanácsadás – gyermekorvos válaszol. Csecsemõ és kisgyermek
elsõsegély és újraélesztés gyakorlat. Gyermekmentõ szolgálat bemutatkozása. Szûrõvizsgálatok – testzsír-, vércukor-, vérnyomásmérés. Pszichológus, gyógypedagógus, logopédus tanácsadása. Dietetikus tanácsadás. Babamasszázs – gyakorlati bemutató. Teljes szülõi élmény.
GYERMEKPROGRAMOK: arcfestés, kreatív játékok,
zsákbamacska. Totó folyamatos kitöltése értékes ajándékokért.
(Részletek a Nyíregyházi Televízió Szieszta címû
mûsorában.)

KONCERTEK ÉS CIRKUSZI SHOW VASÁRNAP
Koncerttel, cirkuszi show-val, valamint egész napos színes kavalkáddal várja a kicsiket és nagyokat a
Sóstói Múzeumfalu július 30-án 10.00-tól délután
16.00-ig. A rendkívüli gyermeknapon az érdeklõdõk
bekapcsolódhatnak a restaurátorok munkájába, vagy
akár egy rögtönzött ásatáson a régészek munkáját is
kipróbálhatják.
Kutyabemutató és mesemorzsoló is szerepel a különleges gyermeknap programjában, mindezek mellett pedig gyermekdalokkal és megzenésített versekkel színezett koncertet ad a MintaPinty Zenekar, Molnár Zoltán
bûvész elképesztõ és vicces trükkökkel varázsolja el a
közönséget, a Tintaló Társulás utcaszínházi darabjából
egy kapásra váró horgász és egy szellem párharcának
sok szellemességgel fûszerezett történetével ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk, de láthatják majd Naninski
különleges akrobatikus táncos-komikus show-mûsorát
is, ami a klasszikus cirkuszmûvészetet idézi meg. Persze a hagyományos dolgok sem maradhatnak el, így a
gyermekek népi játékokat tanulhatnak, néptáncot rophatnak, kézmûveskedhetnek, ha pedig a sok programban megéhezne a család, akkor az anarcsi portán a népi
gasztronómia remekjeivel csillapíthatják étvágyukat. A
szervezõk azt is szeretnék, ha a gyermekek a múzeum

mindennapi munkáival is megismerkednének, természetesen játékos és interaktív formában. Így aki szeretné,
kipróbálhatja magát restaurátorként, vagy egy régész
bõrébe bújva kutathat érdekes leletek után egy rögtönzött ásatáson. A gyermeknapra érdemes korán érkezni,
mert az elsõ 250 látogató zsákbamacskát húzhat, a zsákban lapuló ajándékkuponokat pedig beválthatja a nap
során a különbözõ helyszíneken.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„A MÛVÉSZET TERÉN MAGÁT DICSÉRETESEN
KITÜNTETETT SZÍNÉSZNÕ”
Eszéki Emma ünnepelt színésznõ volt a maga idejében. Kalandos életének egy szakasza Nyíregyházához
köthetõ, ennek emlékét hirdeti 1981 óta Györfi Sándor
dombormûve a színház épületében (képünkön).
Szarvason született 1854. április 11-én. Édesapja,
Eszéki Antal révén került Nyíregyházára, aki 1867-ben
telepedett le városunkban és elõbb telekkönyvvezetõként, majd törvényszéki bíróként tevékenykedett. Emma
lánya a helyi mûkedvelõ színjátszó társulat jótékony célú
elõadásain hívta fel magára a figyelmet. 1875-ben már
Debrecenben vendégszerepelt és kivívta a kritikusok elismerését is: „csinos színpadi alak, rokonszenves, megnyerõ külsõvel, és hangjának kellemessége, hajlékony
finomsága s csengése valóban az egész közönséget
megnyeré”. Le is vonják a következtetést: „a színi pályára hivatása van”. A Hárs vendéglõ udvarán felépített „aréna” ünnepelt sztárja 1876-ban indult meghódítani az országot. Belopta magát elõbb a pécsi, majd a gyõri közönség szívébe is. 1881-ben jegyese lett egy fiatal kolozsvári
színésznek, aki végül mást vett el feleségül. Szerelmi bánata miatt rövid idõre visszavonult, majd 1882 õszén Eperjesre szerzõdött. A következõ évben már Nyitrán találjuk, ahol a színházavató ünnepségen az õ hangjai csendültek fel elõször.
1884-ben tért haza, Várady Antal Iskarióti Júdás címû
tragédiájában Magdolnát alakította. A tudósító szerint
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„városunk társaséletének egykor kitüntetett kedvence,
s a városi humanitárius intézményeknek egyik lelkes támasza, hosszú távollét után, ma mutatta be magát és
szépen fejlett tehetségét”. A kritikusokat elbûvölte szépsége, játékintelligenciája és vonzó nõiessége. Valószínûleg 1884-ben, az Ármány és szerelem Lujzájának az
alakításával búcsúzott a várostól. Az utolsó adat szerint
1884 nyarán, Kisvárdán ért véget a pályája. Megházasodott és férje nem engedte többé a színházak közelébe. Az ostromlott Budán hunyt el 1945 januárjában és
valahol a farkasréti temetõ tömegsírjába helyezték örök
nyugalomra.
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