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ÚTFEJLESZTÉSEK

VIDOR FESZTIVÁL.
Augusztus 25-én
startol az év legvidámabb hete. Idén 16.
alkalommal szervezik
meg a VIDOR Fesztivált Nyíregyházán.

VIDOR
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SIKERES VB

NÉPTÁNCFESZTIVÁL

NÉPTÁNCFESZTIVÁL.
Augusztus 15. és 21.
között óriási tánctérré
alakul át a város a
nyolcadik Nyírség
Nemzetközi Néptáncfesztivál alkalmából.

10

ÉLETMENTÉS

15

PROGRAMOK

SÓSTÓSERFESZT.
Hétvégén a habos
nedûk és a kellemes
zenék szerelmesei
egyaránt örülhetnek:
sör és koncertek
péntektõl vasárnapig.

NYÁRON IS SZÜKSÉG VAN VÉRRE
Hetente ötszáz véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ahhoz,
hogy a vérellátás egyenletes, fennakadás nélküli legyen. Ugyan jelenleg nincs vérhiány, azonban a nyaralások idején csökken az önkéntesek aktivitása. Ezért is indított Nyári feltöltõdés? Tölts fel másokat is! Adj vért! – elnevezéssel véradókampányt
a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat. Az augusztus végéig
tartó akció célja, hogy a nyaralások idején is aktívak legyenek a véradók. Az önkéntes segítségnyújtásért akár egyhetes, tengerparti utazást is nyerhetnek a kampányban résztvevõk. A közeljövõben, augusztus 12-én és 13-án a Pazonyi úti hipermarket parkolójában véradókamion várja majd a segítõket, augusztus 20-án pedig a
Nyíregyházi Állatparkban is lehet adni vért.

XXIV. ÉVFOLYAM 30. SZÁM
2017. AUGUSZTUS 4.

RIASZTÓ HÕSÉG

Vizet, hideget! Talán ez a leggyakoribb páros kívánság mostanság, ezen erõsen délszaki klímában, amit igazából a vízpart, a hûtött nedû, a légkondicionáló és a lazítás enyhíthet. A hét közepi lapzártánk idején még
péntek éjjelben határozták meg a harmadfokú hõségriasztás végpontját, de nem lennénk meglepve, hogy amikor kézbe veszik hétvégén a lapot, még tombolna a meleg... Éppen ezért újra összegyûjtöttük a második oldalon a legfontosabb tudnivalókat a kánikula idejére, amit reményeink szerint hûvös szobában, bõségesen hidratálva olvasgatnak...

TÖBB MINT 100 ÚJ MUNKAHELY JÖN LÉTRE NYÍREGYHÁZÁN
A Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari Kft. 3,3 milliárd
forintot meghaladó beruházása során bõvíti a nyíregyházi jármûipari gyártóüzemét és ezzel 125 új munkahelyet
hoz létre a szabolcsi megyeszékhelyen. A fejlesztéshez
pedig a magyar kormány – egyedi kormánydöntés alapján – 844 millió forint vissza nem térítendõ támogatást
biztosít – jelentette be múlt héten csütörtökön budapesti
sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.
Az infrastrukturális és ingatlanberuházás részeként, 1,8
milliárd forint értékben világszintû technológiát képviselõ
gépeket vásárolnak, korszerû informatikai hátteret alakítanak ki és 8500 négyzetméter alapterületû gyártócsarnokot építenek. Ennek eredményeként a Hübner-H Kft. 125
további fõ részére teremt új munkahelyet és létszámukat
600-ról 725-re növeli Nyíregyházán.

Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, hogy a most bejelentett fejlesztés megvalósításával javul a gyártástechnológia minõsége, a termelékenység, és megszilárdítják a 70–80 százalékos piaci részesedésüket a világ jármûipari harmonika gyártásában. A
Hübner-H Kft. tájékoztatása szerint a nyíregyházi gyár fejlesztése 2016 augusztusában kezdõdött, és várhatóan 2023
végén fejezõdik be. Az idei elsõ féléves állapot szerint a
3,3 milliárd forint vállalati beruházási összegbõl 0,5 milliárd forintot teljesítettek, és már további 60 fõt fel is vettek.
A német tulajdonú Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari
Kft. beruházási támogatásának bejelentésén jelen volt dr.
Kovács Ferenc polgármester is, aki hangsúlyozta, nagy
öröm a város számára, hogy a cég otthon érzi magát Nyíregyházán, ráadásul együtt tud fejlõdni a megyeszékhellyel.
Ez a beruházás pedig még jobban erõsíti majd pozícióját
és az egyik legfontosabb gyárrá válik a megyeszékhelyen.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
(Folytatás az 5. oldalon.)

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette
be Budapesten a kormányzati támogatást, mely nagyban
segíti a Hübner munkahelyteremtõ bõvülését

NAPRÓL NAPRA
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PÉNTEK

28
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28

HAJDÚNÁNÁSI ROADSHOW

KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

Hajdúnánás mutatkozott be a Kossuth téren. A város képviselõi a Nánási
Portéka termékeit is elhozták, valamint
bemutatták helyi pénzüket, a Bocskai
Koronát, az érdeklõdõknek pedig mangalicakolbászt, valamint kakukkfûszörpöt is kínáltak.

Négy országból érkeztek 17 és 30
év közötti fiatalok Nyíregyházára az
Erasmus+, európai önkéntes programnak köszönhetõen. Egy évet töltenek
itt, és fõként egy médiaprojektben
vesznek részt a Mustár FM kisközösségi rádióban.
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29

STRANDOK ÉJSZAKÁJA

LEGIZGALMASABB KÉP

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. is csatlakozott a Magyar Fürdõszövetség kezdeményezéséhez, a Strandok Éjszakája elnevezésû rendezvényhez, melyet
8. alkalommal hívtak életre. A nyíregyházi strandon este 9 és hajnal két óra
között várták a látogatókat.

Az angol nyelvû indiai news18.com
július folyamán készített egy fotóösszeállítást a legizgalmasabb „képet vágó”
állatokról a világon. Külön büszkeség,
hogy ebbe beválogattak egy újszülött
kistevét, Irént és mamáját is, akik ráadásul Nyíregyházán élnek.
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ELBÚCSÚZOTT A PLÉBÁNOS

NÁLUNK A VIZSOLYI BIBLIA

Nyugdíjba vonult, és utolsó szentmiséjét tartotta – mint plébános – Keresztes László atya a nyírszõlõsi római
katolikus templomban. A szentmisén
részt vett Jászai Menyhért, a településrész önkormányzati képviselõje, alpolgármester is.

A Nyíregyháza-sóstói református
gyülekezetbe érkezett vasárnap délután kultúrtörténeti emlékünk, a Vizsolyi Biblia. Az elsõ magyar nyelvû Bibliát a reformáció 500. évfordulója alkalmából, egy országjáró sorozat keretében csodálhatták meg a hívek.

JÚLIUS
HÉTFÕ

31
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KEDD
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KIVONTÁK A FORGALOMBÓL

ANYATEJES VILÁGNAP

Kivonta a forgalomból a régi 2000
és 5000 forintosokat az MNB. Augusztus elsejétõl csak az új bankjegyek
használhatóak a fizetéseknél. A régiek azonban továbbra is díjmentesen
beválthatók minden bank- és postafiókban.

Kedden volt az Anyatejes Táplálás
Világnapja – ezt ünnepelték a Kossuth
téren. A rendezvény nem csupán az
anyatej és a szoptatás fontosságáról
szólt – a legideálisabb táplálék az
anyatej –, hanem az egészségesen felnövekvõ nemzedékrõl is.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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HARMADFOKÚ
HÕSÉGRIADÓ

A polgármester szerdán újabb 1400 palack hûtött ásványvíz szétosztását rendelte el
a Közterület-felügyelet közremûködésével a kánikulában járókelõknek. A Nagy Imre
téren dr. Ulrich Attila alpolgármester is segédkezett a szomjoltásban
Kedden nulla órától pénteken éjfélig
harmadfokú hõségriadót rendelt el az ország egész területére az országos tiszti
fõorvosi feladatokért felelõs helyettes államtitkár az Országos Meteorológiai Szolgálat elõrejelzései alapján. Ezt akkor teszik meg, ha legalább három egymást követõ napon eléri, vagy akár meghaladja a
napi középhõmérséklet a 27 Celsius-fokot.
A tartós hõség az egészséges szervezetet
is megviseli, a szív- és a keringési betegségben szenvedõkön túl, ilyenkor bárkinél
elõfordulhatnak egészségügyi panaszok.
Éppen ezért a nagy melegben kiemelten
fontos a fokozott folyadékbevitel, amelynek
során kerülni kell a magas koffein-, illetve
cukortartalmú, valamint alkoholos italok fogyasztását. Felhívják a lakosság figyelmét
arra is, hogy akik a hõség ellenére gépjármûbe kényszerülnek, fokozott óvatossággal vezessenek, hiszen a koncentrációt negatívan befolyásolhatja a meleg.

CSAK FELÜGYELETTEL
Azok, akik a hõség idején vízparton tartózkodnak, fontos, hogy a déli órákban kerüljék a napozást, valamint ne ugorjanak a
vízbe felhevült testtel. A Közterület-felügyelet felhívja a figyelmet: tiltott helyen semmiképpen se fürdõzzünk, hiszen ez több
veszélyt is rejt magában, vegyük igénybe a
természetes vizeknél a kijelölt fürdõhelyeket! A tartós melegben a bõr védelmérõl
sem szabad megfeledkezni. Naptejjel és
világos, jól szellõzõ, bõ ruházattal lehet a
leghatékonyabban a leégés ellen védekezni. A legmelegebb órákban, 11 és 15 óra
között érdemes árnyékos helyen tartózkod-

ni. Azon légkondicionált helyiségek listája,
amelyeket bárki igénybe vehet, elérhetõ a
katasztrófavédelem weboldalán.

SZÖKÕKÚTBAN
NE FÜRÖDJÜNK!
A városüzemeltetõ társaság Nyíregyházán 9 szökõkutat, 34 ivókutat és 396 közkifolyót üzemeltet, melyek éves költsége
meghaladja a 10 millió forintot – tájékoztatott Szabó Edina, a NYÍRVV sajtószóvivõje. A Kossuth téri szökõkút vízforgatós
rendszerû, és szélérzékelõje szükség szerint csökkenti a vízsugarak magasságát és
leállítja az átlós vízjátékot. A Dózsa György
utcán hat automata medence mûködik, az
Ungvár sétányon pedig négy. A szökõkutak egy része automata vegyszeradagolós,
és valamennyi medencét rendszeresen
tisztítja a társaság, ennek ellenére a kutakban nem tanácsos fürdeni, hiszen a fertõtlenítéshez különféle vegyszereket alkalmaznak (algaölõ szer, klór stb.), ezen kívül a medencébe állati ürülék, szemét, por
és cigarettacsikk is belekerül. A fertõzésveszély, az esetleges bõrirritáció, illetve
a csúszásveszély miatt sem ajánlott a kutak medencéjébe menni. A Bujtosi-tavon
található úszó szökõkút naponta 120 percet csobog, és szépsége mellett a tó vizének oxigénellátottságát is javítja. Idén szellõztetõ úszó szökõkutat is felszereltek a
NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai a Bujtosi-tó város felõli részén, a halállomány
védelme érdekében. 2017-ben is felállított két párakaput a Kossuth téren a városüzemeltetés, mely reggel 9-tõl este 9
óráig porlaszt hideg vizet.

IVÓKUTAK NYÍREGYHÁZÁN
Alma u.–Bazsalikom u. sarok, játszótér
Árpád u. 58., játszótér
Árpád u. 33., játszótér
Benczúr Gy. tér, színpadi sarok
Botond u. 12., játszótér
Bujtosi szabadidõpark, színpad
Bujtosi szabadidõpark, játszótér
Család u. 33.–Fazekas J. tér 3. közötti játszótér
Dob u. játszótér, Kossuth u. 12. mögött
Dohány u. tömbbelsõ, játszót., Erdõ sor 6–8.
Dózsa Gy. sétálóutcai dufart mellett
Eperjes u. 22., játszótér
Fazekas J. tér 11., játszótér
Ferenc krt.–Sarkantyú u., játszótér
Gádor B. köz 2.–Eperjes u. 2. mögötti játszótér
Kodály Z. u. 32–34. közötti játszótér

Kossuth téri díszkút
Kossuth u. 55. mögötti játszótér
Május 1. téri játszótér
Nyírszõlõsi játszótér – focipálya
Orosi játszótér Élet u.–Tornácos u. között
Ószõlõ u. 79. mögötti játszótér
Óvoda u. 23.–Kõris u., játszótér
Rákóczi u.–Árok u. tömbbelsõ, játszótér
Sóstó, Blaha L. sétány eleje, játszótér
Sóstó, Krúdy étterem, vízparti sétány
Sóstói-erdõ, játszótér 1. tornapálya
Sóstói-erdõ, játszótér 2. tornapálya
Stadion u. 24., játszótér
Szántó K. J. u. 28., játszótér
Toldi u. 60., patakpart, játszótér, csobogó
Országzászló tér
Móra Ferenc Ált. Isk. elõtti ivókutak, 2 db
Kakasos ivókút, Október 31. tér
2017. AUGUSZTUS 4.

ÚTFEJLESZTÉS

ÚTFEJLESZTÉSEK A VÁROS TÖBB PONTJÁN
Többmilliárdos útfejlesztés zajlik Nyíregyházán, jelenleg is számos beruházás van elõkészítés alatt. Mint ismert, múlt héten rakták le a Mezõ, a Bethlen Gábor és a
Vasgyár utca csomópontfejlesztés alapkövét, a beruházás már javában zajlik, de ez csak egy, igaz lényeges pontja az átalakuló infrastruktúrának.
A híradásokból köztudott: a Modern Városok Program
részeként Atlétikai centrumot építenek hamarosan Nyíregyházán, a régi NYVSC pálya helyén, a Tiszavasvári út–
Derkovits utca térségében.

A FELÜLJÁRÓ MÁSIK OLDALÁN
A beruházás még korai fázisában van, ám már most
készül a város a létesítmény és a sportesemények miatti
plusz forgalomra. Ezért is újítják fel többek között a
Derkovits utcát (a Dugonics utcától a Bottyán utcáig), a
Tiszavasvári út és a Derkovits utca találkozásánál pedig
körforgalmat vagy egy ‘T’ alakú csomópontot alakítanak
majd ki. Így a most megújuló Mezõ utcai csomópontból
szemlélve, a felüljáró másik oldalán is komoly beavatkozás lesz a jelenlegi forgalmi rendbe, amely szintén segíti
majd a Tiszavasvári útig már elérõ Nyugati elkerülõ miatti
zsúfoltság enyhítését.

TEHERMENTESÍTETT KERTVÁROS
S persze, a korábban megjelenteknek megfelelõen
messze nem ez lesz az egyetlen fejlesztés a kertvárosi
részen. A Nyugati elkerülõnek attól az elágazásától, ahol
a LEGO déli bejárata, az árufeltöltés található, az ipartelep felé épül egy út, ami tulajdonképpen a régi, részben földútként használt úgynevezett Rókabokori út,
amely teljes hosszában új aszfaltburkolatot kap, s melyet stratégiai fejlesztésnek tekint a városvezetés. Ehhez kapcsolódva a Bottyán utcát is felújítják, így éri el
majd „hátulról”, a Michelin irányában a jelentõs gyárakat. – A cél az, hogy az ottani, számos prosperáló
nagyvállalattal teli ipartelepet úgy tudják megközelíte-

Egyre látványosabb a beavatkozás a Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár utca csomópontjában, a beruházás
befejezését legkésõbb év végére ígérik
ni a gépjármûvek, hogy minél kevesebbet használják a
lakott részeket. Ezzel párhuzamosan pedig felújítjuk a
Szélsõbokori utat és a Legyezõ utcát is, így a Kertváros
valóban sokat lép elõre a koncepciónk alapján – fogalmazott kérdésünkre a polgármester.

INTERMODÁLIS CSOMÓPONT
De további infrastrukturális fejlesztéseket is terveznek még a megyeszékhelyen. A város polgármestere,
dr. Kovács Ferenc a Nyíregyházi Televíziónak elmondta, a vasútállomásnál például 6 milliárd forintból
intermodális csomópontot alakítanak majd ki. – Ez azt
jelenti, hogy a buszközlekedés, a vonat, a személygépkocsi és a kerékpáros megközelítés egyaránt biztosított
és egyebek mellett föld alatti parkolóhelyeket is tartalmaz az elképzelés. Ehhez kapcsolódik a másik nagy
tervünk, hogy szeretnénk a nagykörutat is bezárni.

KISVASÚTI KÉRDÉSEK
S ha már vasút: a napokban megjelent egy hír, mely
szerint újraosztották a kisvasutak fejlesztésére tavaly év
végén elkülönített összeget. Egy friss kormányhatározat szerint az összesen tízmilliárd forintból városunk is
részesülhet, hiszen elkészül a 2009-ben leállított Nyírvidéki Kisvasút Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdõ közötti
szakaszának újraindításáról szóló tanulmány. Ezzel kapcsolatban a polgármester azt nyilatkozta: egyeztetésekre, vizsgálatokra van szükség ahhoz, hogy megszülethessen egy fenntartható konstrukció. – Mi arra törekszünk, hogy a vonal megmaradjon, melynek nem csak
Sóstóig lehetne turisztikai értéke. A MÁV-val való együttmûködésünk egyik újabb példája egyébként a Korányi
utca végén a gyalogos-kerékpáros átvezetés megvalósítása.

dekében. Ezért építik most át a Mezõ, a Bethlen Gábor
és a Vasgyár utca keresztezõdését is, és fogják a késõbbiekben a Törzs utca környékét is több ponton, de számos terv már valóra vált.

TÖBB MÁR MEGVALÓSULT
Dr. Kovács Ferenc polgármester szerkesztõségünknek
elmondta: – Többek között megvalósítottuk az Arany János utca–Szarvas utcai körforgalmat, ami a biztonság és
az áteresztõképesség miatt nagyon szükséges volt, valamint a Debreceni út–Kígyó utcai csomópont fejlesztését.
Ott kerékpárutat is kialakítottunk, a hálózatot pedig tovább bõvítjük, bekapcsoljuk Borbányát, hamarosan biztonságosabban közlekedhetnek a biciklisek a Kállói úton
is. De ne feledkezzünk meg a 41-es fõút kivezetõ, orosi
szakaszán történt építkezésekrõl, és nagyon fontos volt a
Szegfû utca fejlesztése, 2x2 sávosítása, ami szintén nem
olyan régen, az elmúlt év végén készült el – sorolta a polgármester.
Az új közlekedésfejlesztési terveket, beruházásokat
2020-ig szeretnék megvalósítani Nyíregyházán – elsõsorban európai uniós forrásokból, valamint a kormányzat támogatásával.
(Szerzõ: Dér Vivien, Tarczy Gyula)
A víztorony környékén több fejlesztés is történt: a
körforgalom kialakítása mellett megújult a Kígyó utca is,
amely új csomópontot kapott

ÁTFOGÓ KONCEPCIÓ

Gyorsan megszoktuk a jót: a Szegfû utca már hónapok
óta négysávos, így megszûnt a belvárosi szûkület
2017. AUGUSZTUS 4.

Visszatérve az utakhoz: a megyeszékhely vezetése
négy évvel ezelõtt egy olyan koncepciót dolgozott ki,
amely felmérte a város leterhelt, forgalmas csomópontjait is és összegezték, hogy melyeket kell fejleszteni a
közlekedésbiztonság javítása és a gyorsabb haladás ér-
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VIDOR

NAGY NEVEK A VIDOR FESZTIVÁLON
Augusztus 25-én startol el az év legvidámabb hete. Idén
16. alkalommal szervezik meg a VIDOR Fesztivált Nyíregyházán. A rendezvény megújult arculattal, három kontinens elõadóival, valamint régi és új fesztiválhelyszínekkel várja a színház és a zene szerelmeseit.
Százmilliós költségvetéssel nyitja meg kapuit alig egy
hónap múlva a VIDOR Fesztivál. A rendezvény hivatalos
sajtótájékoztatóján elhangzott, a kormányzati, városi keretösszegek mellett a Bige Holding Csoport támogatása is
segíti a rendezvény még színvonalasabbá válását. Bige
László elnök-tulajdonos szerint a VIDOR az egyik legjelentõsebb színfoltja Nyíregyházának. Kiemelte, a fesztivál közösségformáló ereje is nagy, ráadásul évrõl évre
egyre színvonalasabb a rendezvény. Pont ezért szívesen
támogatják a VIDOR-t idén és a jövõben is.

ÚJDONSÁGOK IS VÁRHATÓK
A rendezvény megújult arculattal, három kontinens elõadóival, valamint régi és új fesztiválhelyszínekkel várja a
színház és a zene szerelmeseit. Dr. Kovács Ferenc polgármester a VIDOR sajtótájékoztatóján elmondta, már a
tavalyi nagy sikerek is arra ösztönözték a szervezõket és a
városvezetést, hogy szélesítsék, tágítsák a fesztivál helyszínét. A Kossuth téren két színpad is lesz, valamint bevonják a Hõsök terét, a filmvetítések pedig a Korzónál lesznek. A Kossuth-szobor mellett kap helyet a VIDOR Terasz, de a VIDOR Kert is várja majd a kikapcsolódni vágyókat. A VIDOR Falu pedig a gasztronómia szerelmeseinek lesz kedvelt helye.

Kirják Róbert, a színház ügyvezetõ igazgatója, dr. Kovács Ferenc polgármester és Bige László, a Bige Holding
Csoport elnök-tulajdonosa az esemény sajtótájékoztatóján
bó Kimmel Tamás és a közelmúltban Oscar-díjat nyert
Mindenki címû film fõszereplõje, Szamosi Zsófia is. A
magas színvonalú elõadásoknak köszönhetõen két héttel
a színházi versenyprogram nyilvánosságra hozatala után
a jegyek közel 80 százaléka már elkelt.
(Szerzõ: Dér Vivien)

MARGARET ISLAND KONCERT IS
A Kossuth téri Nagyszínpadon idén fellép többek között
az Electric Swing Circus Nagy-Britanniából, a Fanfare
Ciocárlia Romániából, valamint több magyar zenekar, például a Punnany Massif, a 30Y, az Irie Maffia és a Margaret
Island. A nyíregyházi és a mintegy 20 vidéki település programjairól, helyszíneirõl az ingyenes és megújult VIDOR
mûsorfüzetbõl, interneten, valamint egy új, augusztusban
már letölthetõ mobilapplikáció segítségével tájékozódhatnak az érdeklõdõk – mondta Kirják Róbert, a szervezõ
Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója.

ALIG VANNAK MÁR SZÍNHÁZI JEGYEK
A színházi versenyprogram ebben az évben is színes,
pörgõs lesz. Több szerepben lép majd színpadra a közönség egyik nagy kedvence, Kern András, de Nyíregyházára
érkezik többek között Hernádi Judit, Hegyi Barbara, Sza-

SKAFUNDERZ: NYÍREGYHÁZÁN MINDIG JÓ BULI VAN
A debreceni SKAFUNDERZ zenekar immár 14 éve
dübörögteti meg a színpadokat, a kis kluboktól a
legnagyobb fesztiválokig. Most pedig Nyíregyházára
érkeznek, hogy a VIDOR Fesztivál második napján,
augusztus 26-án, szombaton 22:00 órától hamisítatlan „SKAFUNDERZ bulit” csapjanak a Kisszínpadon.
A SKAFUNDERZ zenekar alapvetõen jamaicai Ska
zenét játszik, amit punk és reggae elemekkel dúsítanak,
így egy-egy koncertjük igazi táncmulatsággá tud válni.
A masszív dob-basszus ritmusszekciót két gitár kíséri,
ezt az alapot pedig teljessé teszik a rezesek, a trombitaés harsonaszóval.

PÖRGÕS EGYVELEG
A VIDOR Fesztiválra a jelenlegi nyári mûsorukkal
készülnek, ami igazi pörgõs egyveleg a legrégebbi
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számaikból és a most készülõ új albumuk dalaiból egyaránt – árulta el szerkesztõségünk megkeresésére Jónás
Péter (Jones), a csapat dobosa, aki hozzátette, már nagyon sokszor zenéltek a szabolcsi megyeszékhelyen
(klubokban, szabadtérin, fõiskolán) és szívesen is térnek ide vissza, hiszen koncertjeikbõl mindig nagyon jó
bulik kerekednek.

HATALMAS ENERGIA
– A zenekar tagjai különbözõ zenei világokból jöttek,
ezért különféle inspirációk érnek minket. Fúvósaink például klasszikus zenészek. Az autentikus Ska zenéktõl a
kaliforniai punkon keresztül a legújabb trendek is hatnak
ránk. Számunkra minden fellépés ugyanolyan fontos, a
legkisebb kluboktól a legnagyobb fesztiválokig. Ugyanakkor hatalmas élmény volt, hogy pár régi példaképünkkel, mint a NOFX vagy a Mad Caddies, akik nyomdokaiban elindultunk, már felléphettünk.

Jones azt mondja, koncertjeiken mindig hatalmas
energiát adnak át a közönségnek, ami nem más, mint a
hamisítatlan SKAFUNDERZ buli-érzés! Ebbõl pedig, ígéri, Nyíregyházán sem lesz hiány.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2017. AUGUSZTUS 4.

FEJLESZTÉS

OTTHON ÉRZI MAGÁT A HÜBNER NYÍREGYHÁZÁN
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az 1997-ben alapított Hübner-H Kft. 650 munkatársat
foglalkoztat Nyíregyházán, és jelentõs szerepet tölt be a
cégcsoporton belül, piacvezetõ szerepe van a közúti és
vasúti csuklóharmonikák gyártásában.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a vállalat beruházási támogatásának bejelentésén hangsúlyozta,
a 2015. és a 2016. magyar beruházási rekordéveket követõen az idei esztendõ elsõ félévi adatai alapján reális az
esély arra, hogy Magyarországon 2017-ben újabb csúcsot
érjenek el az itteni beruházások. Az idén az elsõ félévben
47 új magyarországi befektetésrõl állapodtak meg a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) közremûködésével a
tavalyi egész évi, rekordot jelentõ 71 projekttel szemben.
A magyar gazdaság versenyképességét pedig tökéletesen
példázza, hogy a világ számos országában jelentõs gyár-

tóbázissal rendelkezõ csúcstechnológiát alkalmazó német
cégcsoport Nyíregyházát választotta gyártásbõvítõ beruházásának helyszínéül.

SZIJJÁRTÓ: MI BIZTOSÍTJUK A LEGJOBB
BEFEKTETÉSI KÖRNYEZETET

Dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepélyes bejelentésen koccintott magyar szokás szerint Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter (jobbról a második),
illetve Ingo Heerdt, a Hübner-H Kft. ügyvezetõje
(bal szélen) társaságában a fejlesztésre

ITT VAN A GYÁRTÁS KÖZPONTJA
A ma már több mint 650 fõt foglalkoztató és 12,5
milliárd forint árbevételt realizáló Hübner-H Gumiés Mûanyagipari Kft. 1997-ben telepedett le SzabolcsSzatmár-Bereg megye székhelyén, és mára már kiemelkedõ szerepet tölt be a cégcsoporton belül. A
csuklós buszokhoz és sínes jármûvekhez – leginkább
villamosokhoz és metrószerelvényekhez – gyártott
átjáró rendszerek mellett a speciális gumiipari termékek gyártása is nagy ütemben fejlõdik a cégnél,
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mint például az ablakok és ajtók tömítésére szolgáló
gumiprofilok és gumikeretek. A vállalat nevéhez jelentõs ipari teljesítmények, innovációk fûzõdnek. Például a Franciaország és Nagy-Britannia között lévõ
csatorna alagútban az autókat szállító vonatok gumicsatlakozásait is ez a cég kezdte gyártani. A csúcstechnológiának köszönhetõen a Hübner-H Kft. nyíregyházi üzeme a cégcsoporton belül és világszinten
is a gyártás központjává vált.

– Beruházási rekordéveket zártunk az utóbbi két évben, és különösen fontos, hogy mindezt akkor mondhatjuk el, amikor egy teljesen új világgazdasági korszakba
lépünk be. Az új technológiák használata mindennapossá
válik az ipari termelés során és ebben a kemény versenyben, amit a beruházásokért folyó nemzetközi versenyben
folytatunk, csak a legjobbak maradhatnak talpon. A sikeres szereplés érdekében Magyarország biztosítja a legjobb
befektetési környezetet Európában, itt van a legalacsonyabb társasági adó, személyi jövedelemadó, a munkára
rakódó közteher pedig folyamatosan csökken – tette hozzá a tárcavezetõ, aki kitért arra, hogy a magyar–német
gazdasági együttmûködés fontos alapja a magyar gazdaság teljesítményének. A Hübner cég nyíregyházi termelésének növelése pedig a magyar exportot is bõvíti, hiszen a társaság termelésének 99 százalékát külföldön értékesíti.
A fejlesztés megvalósításával a Hübner-H Kft. célja,
hogy az alkalmazandó technológia minõségének és termelékenységének javításával sikeresen szerepelhessen a
nemzetközi versenyben, valamint megszilárdítsa 70–80
százalékos piaci részesedését a jármûipari harmonikák
gyártásában.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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VIZES VB

MINDEN IDÕK LEGJOBB VILÁGBAJNOKSÁGA VOLT
Az állítás nem pusztán hangzatos címadás, hanem
idézet a vizes sportok nemzetközi szövetsége elnökének
sommás véleményébõl. Julio Maglione, a FINA vezetõje
ugyanis így méltatta a budapesti vizes világbajnokságot a
záróünnepségen, amely magyar sikereket is hozott, nem
csak a szervezésben. Magyarország eddigi legnagyobb
sporteseményérõl a nyíregyházi sportállamtitkárt, Szabó
Tündét kérdeztük.
– Mit szól ehhez a dicsérethez?
– Nagyon örültem az elismerõ szavaknak, mert nem
egyedi volt ez a vélemény, és nem csupán egyszer hangzott el, hanem már az esemény kezdetétõl számtalan dicséretet kaptunk. Sportolók, szakemberek, edzõk ismerték el a munkánkat, hiszen az igényeiket maradéktalanul
kielégítettük. Bebizonyítottuk a világnak, hogy nemcsak
fantasztikus sporteredményekkel büszkélkedhetünk, de a
rendezés terén is a világ élvonalába tartozunk. S tettük
mindezt úgy, hogy Guadalajara visszalépése miatt mindössze két évünk volt a felkészülésre. Sokan egyetértenek
abban: feladtuk a leckét a következõ rendezõknek.
– Ha bepillanthatunk a háttérbe: ott is minden simán
ment?
– Több ezer szakember és önkéntes dolgozott azon,
hogy mindezt ilyen magas színvonalon és profin valósítsuk meg. Az önkénteseknek külön is szeretnék óriási köszönetet mondani, hiszen nélkülük ez nem ment volna.
Mindenkitõl azt a visszajelzést kaptuk, hogy kedvesek,
felkészültek és segítõkészek voltak. Külön örülök, hogy
sok nyíregyházi is önkénteskedett. A váratlan helyzetek-

Dr. Szabó Tünde sportállamtitkár büszke Magyarország
teljesítményére
ben mindig az volt a kérdés: hogyan lehet megoldani? Ez
a megoldáskeresõ, pozitív hozzáállás segített átlendülni a
nehézségeken is. Például az óriás toronyugrásnál a látvány miatt más kameraállásokat kértek a közvetítéshez
az utolsó percben, szakembereink gyors átállással szinte
azonnal megoldották a kérést. Ugyanitt a sportolók kedvéért a 27 és 20 méteres ugródeszkát kellett kicsit áthelyezni, amiért az egészet vissza kellett bontani pár óra
alatt, de mindebbõl a résztvevõk, a nézõk semmit sem
érzékelhettek. A logisztika is nagy kihívás volt, amelyben
jelentõs szerep jutott a részben vízre tett közlekedésnek.
Ezt a közlekedési formát sokan választották, naponta 2000–
2500 ember, köztük turisták is, és minden utazó tetszését
elnyerte, mert egészen más képet ad a fõvárosról. A hajózás akár a késõbbiekben is bevezethetõ tömegközlekedési forma lehet.
– Mennyire elégedett az eredményekkel?
– Ez tulajdonképpen hat sportág versenye volt, 16 nap
alatt felvonultatva a jelen sztárjait, legendáit, és lehetõséget adva a fiatalok bemutatkozására is. Egy olimpiát követõ év mindig hozhat meglepetéseket a legnagyobbak
visszavonulása miatt, ennyi világcsúcs, szám szerint 11
azonban még soha nem született ötkarikás játékok után.
Magyar reménységeink is adtak „tokiói jelzéseket”, például Milák Kristóf ezüstérme és junior világcsúcsai is reményt keltõek. A két arany, öt ezüst és két bronz összességében nagyon szép teljesítmény, amellyel az élmezõnyben, az éremtábla 9. helyén végeztünk. De a helyszínek
is jelesre vizsgáztak: a Duna Aréna, a margitszigeti Hajós
uszoda, a Batthyány tér, a high diving torony, a Vajdahunyad vára elõtt felállított mobil medencék a Városligetben
és a Balatonfüredi nyílt vízi úszó helyszín is.
– A tudósításokat böngészve nem unatkozott: egy sor
magas rangú diplomata látogatott Budapestre.
– Igen, s ezek közül leginkább a francia sportminiszter-
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Hosszú Katinka volt szokás szerint a csúcs, de a teljes magyar csapatot óriási szeretettel vette körül a közönség
rel való találkozóm került fókuszba, de tárgyaltam például az orosz, horvát, szerb és japán „kollégámmal” is. Azt
tapasztaltam, mindenki szeretne velünk együttmûködést
kialakítani, figyelnek ránk és elismerik a munkánkat. Az
oka ennek nagyon pozitív: a nemzeti ügyek kormánya
hamar felismerte, hogy a sportra fordított összegek kamatostól megtérülnek, s hogy a sport az egyik legdinamikusabban fejlõdõ ágazat, amely a többi ágazatra és a gazdaságra is jótékony hatással van. A kormány célja, hogy ne
csak sportnemzet, hanem sportoló nemzet legyünk, ezért
is kell minél közelebb vinnünk a családokhoz a rendszeres testmozgást, hiszen a fizikai fittség egyfajta megelõzés, az egészséges élet alapja. Kíváncsiak voltak arra is,
mitõl ilyen sikeres Magyarország sportpolitikája. Bemutattam nekik, hogy hazánkban a sport nemzetstratégiai
ágazat, amelynek alapvetõ elemei az utánpótlás-nevelési
programok, az egycsatornás támogatási forma, a létesítményfejlesztések, összefoglalva: a méltó feltételrendszer
biztosítása, amely a meglévõ szakembergárdával garanciát jelenthet a sikeresebb kiválasztásra, így a késõbbi jó
eredményekre. Kitûnõ példa erre az EYOF, ahol a magyar
csapat az éremtábla harmadik helyén zárta a versengést.
– A vizes vb miatt kevesebbet lehetett hallani errõl az
eseményrõl, de ez önmagában is világraszóló volt a hírek
szerint.

tuk meg. A lényeg, hogy ne legyen olyan hely itthon, ahol
elveszhetnek a tehetségek. Külön öröm számomra, hogy
Nyíregyháza is letette a névjegyét Gyõrben: Hatházi Dóra
váltóban ezüst- és bronzérmet szerzett, egyéniben is döntõs volt, valamint a csapatokban is játszottak szülõvárosom fiataljai.
– Visszakanyarodva a világbajnoksághoz: olimpiai és
vb ezüstérmesként nem dobogtatta meg jobban mindez
a szívét?
– Olyan akkreditációm volt, hogy a versenyzõk közé
is beléphettem, persze csak edzéseken, hiszen tudom,
mennyit számít a támogatás és az az érzés, az a biztonság, hogy a háttér rendben van. A sikerekben óriási szerepe volt a csodálatos közönségnek! Versenyzõként megjártam a világversenyeket: olimpiát, világbajnokságot,
Európa-bajnokságot, de ilyen közeggel, ilyen szenvedélyes biztatással még nem találkoztam. Áradt a szeretet a
magyarok különleges szurkolásából, s ebbõl is látszik, hogy
a sportnak valóban közösségteremtõ ereje van. Ezért is
célunk minél több sportágban nemzetközi versenyeket
rendezni, s ezért is építünk sportlétesítményeket. Fantasztikus volt átélni mindezt a medence partjáról is!
– Azért néha arra is szakít idõt, hogy beleugorjon...?
– A hétéves ikreimet épp most tanítom úszni, figyelek
rájuk, hogy már fiatalkorban minél jobb legyen a techni-

A helyszínek szintén elvarázsolták a külföldi nézõket is, ami igazi marketinget jelentett hazánknak (Fotók: internet)
– Óriási dolog, hogy Magyarország, Gyõr városa elnyerte hazánk elsõ olimpiai eseményének, az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválnak a rendezési jogát, és szintén hatalmas sikerrel, pozitív nemzetközi visszhanggal le is bonyolította azt. Tíz sportág közel 2500 versenyzõjét láttuk vendégül. Hazai szempontból pedig az eddigi legeredményesebb volt a mostani EYOF: 13 arany-, 14 ezüst- és 14 bronzéremmel. Ebbõl is látszik, hogy az utánpótlás-fejlesztési
rendszerünk irányai jók, hiszen 2011-ben a csapat-, 2013ban az egyéni sportágak támogatási rendszerét reformál-

kájuk, így hétvégenként feltétlenül víz közelében vagyunk.
S most még több idõm lesz erre, mert noha a munkám,
államtitkárként Budapesthez köt, a szabadságomat otthon
töltöm, Nyíregyházán, s ennek a programnak biztosan a
része lesz a strand is. Szakítok idõt azért arra is, hogy áttekintsük a következõ esztendõk helyi létesítményfejlesztési terveit, amibõl szerencsére van bõven. Igyekszem e téren is segítõen részt venni a város életében, de azért inkább a pihenésé lesz a fõszerep.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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NÉPTÁNCFESZTIVÁL

HAMAROSAN TÁNCOSOK LEPIK EL NYÍREGYHÁZÁT
8. NYÍRSÉG NEMZETKÖZI NÉPTÁNCFESZTIVÁL – AUGUSZTUS 15–21.
Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, augusztus 15. és 21. között óriási tánctérré alakul át a város,
hiszen nyolcadik alkalommal rendezik meg a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált. A nagyszabású eseménynek –
lesz táncház, ételkóstolók, kirakodóvásár, tájelõadások és
koncertek is – a Kossuth tér, a Szabadtéri Színpad, valamint a Váci Mihály Kulturális Központ ad majd helyet. A
fergeteges fesztivál fõszereplõje a 11 táncegyüttes lesz,
többségük bemutatkozóját az alábbiakban olvashatják.

NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES
MAGYARORSZÁG, NYÍREGYHÁZA

FIGURÁS NÉPTÁNCEGYÜTTES
MAGYARORSZÁG, NYÍREGYHÁZA

SZABOLCS NÉPTÁNCEGYÜTTES
MAGYARORSZÁG, NYÍREGYHÁZA

A Nyírség Táncegyüttes sokszoros Kiválóan Minõsült Együttes, számos hazai és külföldi fesztivál díjazottja és rendszeres résztvevõje hazai, valamint külföldi szakmai fesztiváloknak. A társulat fontosnak tartja a magyar, valamint a Kárpátmedencei néptánc- és népzenei kincs népszerûsítését itthon
és a nagyvilágban.

Az 1957-ben alakult, többszörösen „Kiváló Együttes”-i
címmel kitüntetett Szabolcs Néptáncegyüttes Nyíregyháza város leghosszabb múltjával rendelkezõ amatõr
néptáncegyüttese. Az eltelt idõ alatt az együttes rangos
magyarországi és külföldi fesztiválokon aratott sikereket.

A Figurás Néptáncegyüttes rendszeres résztvevõje többek
között az Országos Ifjúsági Néptáncfesztiválnak, valamint
a különbözõ szólista rendezvényeknek, ahol a mûsorokat
és produkciókat a zsûri mindig kiemelt díjjal jutalmaz.

IGRICE NÉPTÁNCEGYÜTTES
MAGYARORSZÁG, NYÍREGYHÁZA

TENA NÉPTÁNCEGYÜTTES
HORVÁTORSZÁG, DAKOVO

MATELICA NÉPTÁNCEGYÜTTESE
OLASZORSZÁG, MATELICA

Az Igrice Néptáncegyüttes megalakulása (1983) óta gyûjti, ápolja és színpadra dolgozza a Kárpát-medence magyarságának zenei és táncos örökségét. Megalakulása óta a
néptáncegyüttes bejárta Európa számos országát.

COIMBRAI EGYETEM NÉPTÁNCEGYÜTTESE
PORTUGÁLIA, COIMBRA

Matelica Város Folklórszövetsége az 1960-as évek közepén alakult, azzal a céllal, hogy újra felfedezze és továbbörökítse a térség sokrétû kulturális örökségét. Számos
tudományos kutatásnak és a milánói Bertarelli Galériával
való együttmûködésnek köszönhetõen az együttes sikerrel újította fel a hagyományos táncokat, dalokat és rekonstruált négy teljes viseletet különbözõ korokból.

KÍNAI MÛVÉSZETEK TÁNCEGYÜTTESE
TAJVAN, TAJPEI

A Kínai Mûvészetek Táncegyüttesét 1995-ben alapította Wang Hsiang-chin abból a célból, hogy továbbörökíthesse a kínai kultúra esszenciáját, népszerûsítse a tánc
szépségét és a táncmûvészet fejlesztését Tajvanban. Ezért
a csoport a legjobb helyi táncoktatókkal dolgozik, hogy minél magasabb színvonalú képzést nyújthasson a tagoknak.
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A Tena Népi Együttes 1985. május 10-én alakult. Munkásságuk Szlavónia és Dakovo város környékének hagyományain alapul. Az amatõr együttes programjának célja a
szlavóniai és más horvát régiók hagyományainak õrzése
mellett a kulturális, mûvészeti és társas értékek továbbadása, és mai modern világunkban a fiatalok figyelmének
felhívása arra, hogy megismerjék és elfogadják a hagyományos értékeket. Az együttes minden koreográfiája egy
adott régió szokásain, táncain alapul, melyet a zenei kíséret is követ. Jó tánctechnikai tudás, kifejezõ éneklés és
virtuóz játék jellemzi õket, amelyet örömmel szemlél a
közönség.

TERBETE NÉPTÁNCEGYÜTTES
ROMÁNIA, ZILAH

A csoport a Coimbrai Egyetemhez tartozik, amely Európa egyik legrégebbi egyeteme (1290-ben alapították).
Számos helyi és nemzetközi fesztiválon képviselték már
az intézményt, Portugália központi régiójában fekvõ városukat és hazájukat, ahonnan többször tértek haza elsõ
díjakkal és nemzetközi elismertségû fesztiváldíjakkal.

SZIBÉRIAI MOTÍVUMOK TÁNCEGYÜTTESE
OROSZORSZÁG, NOVOSZIBIRSZK

A Terbete, a Szilágyság reprezentatív néptáncegyüttese
1999-ben alakult a Pro Zilah Egyesület védnöksége alatt.
Céljuk a szilágysági népdalok, táncok és hagyományok
minél szélesebb körû megismertetése és népszerûsítése.
Rangos hazai és határon túli fesztiválok, illetve néptánctalálkozók rendszeres résztvevõje. A Kárpát-medence
minden régiójában megfordult, és testvérkapcsolatokat
ápol ezen régiók magyar együtteseivel.

A „Szibériai Minták” Néptánc Együttes 17 évvel ezelõtt
alakult Novoszibirszkben, az A. Efremov által alapított
„Gyermeki Kreativitás Háza” alapjain. Az együttes táncrepertoárjában az orosz néptáncok mellett ukrán, tatár,
kozák, cigány és más táncok is szerepelnek.
Részletes program a jövõ heti számunkban.
2017. AUGUSZTUS 4.

MANDALA

A JAVA MÉG HÁTRAVAN: NYÁR A’ LA MANDALA
A mesejátéktól a musicalig, a zenés vígjátéktól a verses összeállításig sokféle elõadással várja a közönséget a
Mandala Dalszínház a Sóstói Múzeumfaluba még több
mint egy hónapon át. Olyan kiváló mûvészek lépnek színre, mint Pikali Gerda, Csõre Gábor, Magyar Attila, Mikó
István és Varga Miklós.
– Az idei, a 26. Mandala Nyár eddig látott elõadásai
közül különösen nagy sikert aratott a nézõk körében a Csárdáskirálynõ címû operett a Magyar Zenés Színház elõadásában és Varga Miklós életmû koncertje – nyilatkozta
lapunknak Bódis Gábor, a dalszínház ügyvezetõ igazgatója. – Minden alkalommal megtelt a nézõtér, de a java
még hátravan, hiszen csak ebben a hónapban tíz alkalommal várjuk a nézõket a múzeumfaluba! Augusztus 4én és 6-án például Benkõ Péter, kétszeres Jászai Mari-díjas színmûvész Aranyos percek címen Arany János-verseket, balladákat, adomákat ad elõ a múzeumfalu református templomában.

Fotó: internet

PIKÁNS TÖRTÉNET

NAGYOBB NÉZÕTÉR

Mint elmondta, a közönség nagyon várja a vígjátékokat. Ilyen lesz 5-én, szombaton a Szeretem a feleségem
(képünkön), ami kissé pikáns is, hiszen arról szól, hogyan
próbálja egy házaspár felfrissíteni kihûlõben lévõ kapcsolatát... Augusztus 10-én a múzeumfalu református templomába a 120 éve ugyancsak Nagyszalontán született
Sinka István költészetének kedvelõit várják, augusztus 12én pedig a Tanulmány a nõkrõl címû zenés vígjátékot mutatja be a Magyar Zenés Színház a Mandala Dalszínházzal koprodukcióban.

– Augusztus 13-án lesz az Egy tányér napfény címû
musical õsbemutatója – tudtuk meg Bódis Gábortól. –
Július 23-án elmosta az esõ ezt az elõadást, ezért az akkori jegyek erre a vasárnapra érvényesek. Nem jelent
gondot, hogy a korábban tervezettnél nagyobb létszámú
lesz a közönség, mert megnöveltük a nézõteret, ahol
közel 900 ember láthatja egyszerre Mikó István, Adamis
Anna és Szekeres Géza mûvét. Varga Miklós, Mikó István és Nagy Gábor a vendégszereplõi a pesti Taormina
kisvendéglõben játszódó történetnek. A Rotary Club nyír-

egyházi egyesületével közösen szervezzük az estet, a
bevétel egy része jótékonysági célokat szolgál. Igazi csemegét jelent a színházkedvelõk számára Arany János elbeszélõ költeménye, a Toldi, Csõre Gábor elõadásában.
A mûvész bravúrosan, egymaga személyesíti meg az
összes szereplõt élõzene, díszletek és különleges vizuális effektek segítségével. Elsõ alkalom, hogy a Vígszínház egy produkciója a „vendégünk” lesz, s ez annál nagyobb öröm a számunkra, mert egy kiemelkedõ elõadást
láthatunk, amit hosszú ideig emlegetni fognak majd a
nézõk – tette hozzá.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

NEKROLÓG

AZ ÉGBEN TÁNCOL TOVÁBB
Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy Bíró József (vagy
ahogy sokan ismerték, becézték: Jaffás),
többszörösen kitüntetett kiváló táncmûvész, a Szabolcs Néptáncegyüttes
Krúdy-díjas mûvészeti vezetõje 2017.
július 29-én tragikus hirtelenséggel elhunyt. Életét a táncnak szentelte, 14
évesen kezdett táncolni a Dalanics
György vezette Szabolcs-Volán Táncegyüttesben, ahol hamar az együttes
egyik vezetõtáncosává vált. 1975-tõl a
budapesti Vasas Táncegyüttes, majd
Népszínház Táncegyüttes szólistája,
ahol mesterei Szigeti Károly és Györgyfalvay Katalin voltak. Utóbbi munkássága nagy hatással lett mûvészetére.
1988-tól a Honvéd Együttes egyik vezetõ táncosa lett. 2004-tõl a Szabolcs
Néptáncegyüttes mûvészeti vezetõje.
Vezetése alatt az együttes több díjat,
elismerést is kapott. A számos szakmai díj mellett a Szabolcs Néptáncegyüttes munkássága 2014-ben bekerült a Nyíregyházi Települési Értéktárba, 2016-ban pedig a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba. 2017ben Szentpétery Zsigmond kitüntetõ
díjat kapott az együttes a megye érdekében végzett kimagasló színvonalú
tevékenysége, a hazai és külföldi kapcsolatok kialakítása, elmélyítése érdekében kifejtett kiváló munka elismeréseként.
A „színpadról” távozott el 60 éves
korában.
Díjai/elismerései: Kétszeres aranysarkantyús táncmûvész (1977, 1979).
Az „Évad Legjobb Néptáncos teljesítményéért” – Táncmûvészeti Nívó-díj

2017. AUGUSZTUS 4.

(1986). VII. Martin György Országos
Néptáncfesztiválon elõadói-koreográfusi nívódíj (2011). IV. Abigél Országos
Minõsítõ Táncfesztiválon Koreográfusi
különdíj (2016). Nyíregyháza Város
Kulturális Életéért Krúdy Gyula-díj
(2017).
Most már az égiek táncegyüttesét
erõsíted. Emlékedet õrizzük! Isten veled Jaffás!
„És legyen elveszett minden olyan
napunk, amelyen legalább egyszer
nem táncoltunk...” – Nietzsche.
„Ha táncolsz, élsz..., ha élsz, táncolsz.” – Heidi Groskreutz.
„Amit már eltáncoltál, azt senki se
veheti el tõled.” – Gabriel García
Márquez.
Szabolcs Néptáncegyüttes
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ÉLETMENTÉS

ÉLETET MENTETT GIZMÓKA
HA A KUTYUS NEM JELEZ, TRAGÉDIA TÖRTÉNHETETT VOLNA
feküdtem a házban a kiskutyával. Olyan fél egy lehetett.
Mondtam a feleségemnek, hogy addig én lepihenek, míg
az ebédet meg nem melegíti. A kiskutya is állandóan jött
velem, így ekkor is együtt feküdtünk le. Hirtelen elkapott
egy roham, majd még kétszer megismétlõdött. Megállt a
szívem, elvesztettem az eszméletemet. Gizmóka rettenetesen elkezdett ugatni, kiszaladt a feleségemhez, nézett rá, ugatott, majd visszaszaladt. A feleségem rögtön
tudta, hogy valamit jelezni akar a kiskutya, és beszaladt
hozzám. Õ kezdte el végül nálam a szívmasszázst. Aztán két héttel késõbb, az 50. házassági évfordulónkon
újból rosszul lettem, bevittek a sürgõsségire és be is ültettek nekem egy pészmékert. Ha akkor a kiskutya nem
megy jelezni a feleségemnek, az szinte biztos, hogy az
életembe került volna.

Nem válaszol, mégis megért. Nem fogja meg a kezed,
de nézésével „beszél hozzád” és örök hûséget fogad. Egy
szót sem szól, mégis bolondulásig képes szeretni és ha az
élet úgy hozza, még az életedet is képes megmenteni. Nem
férhet hozzá kétség, a kutya az egyik leghûségesebb és
legönfeláldozóbb állat a világon. Ennek pedig egyik ékes
példája Gizmóka, a yorkshire terrier története, aki gazdája szívmegállásakor rögtön jelezte: „nagy baj van”.
Szinte nincs olyan ember, aki élete során ne tartott volna valamilyen állatot. Van, akinek azért „lakik” a szobájában pók, vagy éppen kígyó, mert „szép”, míg más azért
nevel tengerimalacokat vagy macskát, mert aranyos, és
persze olyanok is akadnak, akik a trendet követik és megpróbálják beszerezni az éppen legdivatosabb állatokat. A
Nyíregyházán élõ Pap Lászlóhoz és feleségéhez egy véletlen folytán került Gizmóka, a yorkshire terrier kiskutya,
aki végül a teljes életüket megváltoztatta. Pontosabban segített abban, hogy még folytatódhasson. Errõl beszélgettem a családfõvel.

„PADLÓT FOGTUNK”
– Gizmóka jó módban élt nálunk. Minden harmadik
héten fodrászhoz vittem, mosták, fürösztötték, meg olyan
okos volt, éppen csak beszélni nem tudott. Volt neki azonban egy kezdetleges epilepsziás betegsége. Rettenetesen
félt a villámlástól, meg a dörgéstõl. A végén már annyira
rossz állapotba került, hogy idén júniusban nem bírta tovább a szíve és meghalt. 2 hétig letargiában volt az egész
család. Padlót fogtunk, hiszen a házi kedvencünket veszítettük el.

„NAPI MENETRENDÜNK VOLT”
– A nagyobbik unokám nagyon szerette az állatokat
és minden áron egy kutyát szeretett volna. Az interneten
ki is nézett egyet és végül 2014-ben, 8 hetes korában
megvette Gizmókát. A család nagyon elfoglalt volt, az
unokám felkerült Pestre, a fiamnak meg egy vállalkozása van, így abban maradtunk, hogy mivel a feleségemmel nyugdíjasok vagyunk, majd mi napközben vigyázunk
a kiskutyára. Kihoztuk, megbarátkoztunk vele, és egyre
jobban alkalmazkodott hozzánk, nagyon megszerettük.
Én mindig a kapunál vártam, délután pedig, munka után,
négy, fél öt körül jöttek érte és hazavitték. Igazából napi
programunk volt vele. Reggel egy félórás sétával kezdtük a napot, aztán fél kilenc, kilenc fele elmentünk biciklizni, majd megreggelizett, aztán megint bicikliztünk.
A kerékpárra csináltam egy kosarat, abba ült bele, a kis
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RONIKA AZ UTÓD
tappancsait pedig fel tudta tenni a kormányra. Nagyon
élvezte.

„MEGÁLLT A SZÍVEM, DE Õ JELEZTE”
– 2014. június 14-én aztán meghálálta a gondoskodást,
megmentette az életemet – folytatja a beszélgetést László.
Aznap a feleségem hátul a haját mosta, én meg bent

– Nagyon hiányzott nekünk. Ide, az udvarra csináltunk
neki egy sírhelyet, mindig meglocsolom a virágait. Most
már van azóta egy utódja is, Ronika, hiszen nem bírtuk
sokáig kutya nélkül. Nagyon játékos, egyebet se csinál,
megenné az embert. Tõle is rengeteg szeretetet kapunk,
de Gizmókát sosem felejtjük el...
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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HIRDETÉS

NEKROLÓG
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Elkészült a Településképi Arculati Kézikönyv és a
Településképi rendelet.
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a fent megjelölt témában a partnerek és helyi lakosok tájékoztatása érdekében lakossági fórumot tart 2017. augusztus 9-én (szerda) 16.00 órától.
A fórumon a városi fõépítész tájékoztatja az érdeklõdõket a kézikönyv és Településképi rendelet tartalmáról.
A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Krúdyterem
Cím: Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
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IN MEMORIAM DR. MIKLOVICZ ÁRPÁD
(1944. JÚLIUS 29. – 2017. JÚLIUS 16.)
Megrendülten hallottuk a hírt, hogy elhunyt dr. Miklovicz Árpád, a Nyíregyházi
Egyetem jogelõd intézményének nyugalmazott docense. Tudtuk, hogy egy ideje
betegeskedik, de nem gondoltuk, hogy
ilyen közel van számára az elmúlás, számunkra pedig a búcsú ideje. Az oktatómunkát hivatásnak tekintõ nagyszerû kollégát, egy igazi pedagógust, egy tiszteletre méltó vezetõt, egy remek embert veszítettünk el, aki több mint négy évtizeden át
kötõdött intézményünkhöz. Pótolhatatlan
ûrt hagyott maga után, ahogy Kosztolányi
Dezsõ írja: „Ilyen az ember. Egyedüli példány. /Nem élt belõle több és most sem
él, /s mint fán se nõ egyforma két levél, / a
nagy idõn se lesz hozzá hasonló.”
Miklovicz Árpád a nyíregyházi Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskolán szerzett biológia–földrajz szakos általános iskolai tanári diplomát, majd Szegeden földrajz szakos
középiskolai tanári oklevelet. 1974-ben került vissza oktatóként az alma materbe, a
nyíregyházi tanárképzõ fõiskola Tanítóképzõ Intézetébe, ahol 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott. Az oktatói munka mellett vezetõ beosztásokat is betöltött: 1974tõl 1979-ig kollégiumigazgató volt, 1991–
2001. között a Tanítóképzõ Intézet munkáját irányította intézetigazgatóként, 2001–
2006. között a Rektori Hivatalt vezette, illetve a Bölcsészettudományi és Mûvészeti
Kar titkára volt. Vezetõi tevékenysége idején több jelentõs esemény történt a Tanítóképzõ Intézet életében: a négyéves tanítóképzés bevezetése, a beregszászi speciális
képzés elindítása. Miklovicz Árpád áldozatkész munkájának, szakmai precízségének és
megfontoltságának köszönhetõen intézetünk
zökkenõmentesen birkózott meg a feladatokkal. Az oktatói és vezetõi munka mellett

szakmai közéleti és tudományos munkája is
figyelemre méltó volt. 1984-ben szerzett
egyetemi doktori fokozatot. Kutatásai és publikációi a természetismeret tantárgy-pedagógia területéhez kötõdtek, a Nemzeti Tankönyvkiadó megbízásából tankönyveket és
munkafüzeteket írt az 1–4. osztály számára.
Aktív tagja volt a Módszertani Közlemények
címû folyóirat szerkesztõbizottságának.
Mindemellett szakmailag korrekt kapcsolatot alakított ki intézeti munkatársaival,
olyan emberséges, demokratikus, kockázatmentes légkört teremtett, amelyben kollégái szívesen és aktívan dolgoztak. Munkáját a fõiskola vezetése több intézményi
kitüntetéssel ismerte el, 2007-ben pedig állami kitüntetést, Magyar Köztársasági Ezüst
Érdemkeresztet adományoztak neki.
Miklovicz Árpád nyugdíjba vonulása után
sem szakadt el a Tanítóképzõ Intézettõl.
Amíg egészségi állapota engedte, záróvizsgákon elnöki feladatokat látott el, visszajárt az alapítványi estjeinkre, nyugdíjas-találkozókra, és büszkén, boldogan mutatta
unokái fényképét.
Kedves Árpád! Hiszem és tudom, hogy
nem meghaltál, hanem csak elmentél. Átléptél egy másik dimenzióba, s a szokásos
szelíd mosolyoddal, derûsen figyelsz továbbra is bennünket. Egykori tanítványaid, kollégáid és pályatársaid nevében ígérem, hogy
nevedet és emlékedet kegyelettel õrizzük.
Keresem a szavakat, hogy személy szerint is
búcsút vegyek tõled, de sehogyan sem találok megfelelõt. Márai Sándort idézem: „Most
pontot teszek, s mint aki vesztett csatából
marad meg hírmondónak, s elfújta mondókáját: emlékezni és hallgatni akarok.”
Isten veled, Árpád!
Jenei Teréz,
a Tanítóképzõ Intézet igazgatója

11

SZÍNHÁZ

TELT HÁZAS ESTÉK HETEKEN ÁT
BÚCSÚ A RÉGI SZABADTÉRI SZÍNPADTÓL
A Balfácánt vacsorára! címû bohózat ma esti elõadásával véget ér az idei Szabadtéri Színpad programsorozata. A zenés, szórakoztató elõadásokon olyan mûvészek
csaltak mosolyt a nézõk arcára az elmúlt hetek során,
mint Koltai Róbert, Stohl András, Oszvald Marika, Benedek Miklós és Szabó Kimmel Tamás...
Egy kis mérlegkészítésre, „jövõbe” tekintésre kértük
Kirják Róbertet, az elõadásokat szervezõ Móricz Zsigmond
Színház ügyvezetõ igazgatóját.
– Az eredeti tervek szerint júniusban kezdõdött volna a
Szabadtéri Színpad felújítása, februárban azonban kiderült, mégiscsak megtarthatjuk az elõadásokat, mivel az átalakítási munkálatokra néhány hónappal késõbb kerül sor
– nyilatkozta lapunknak az ország legfiatalabb színi direktora. – Bár kevesebb idõ állt rendelkezésünkre, sikerült igazán színvonalas elõadásokat leegyeztetnünk. A darabválasztáskor a fõ szempontunk a szórakoztatás volt.
Kõszínház esetében bátrabban tûzünk mûsorra komolyabb
témájú alkotásokat is, szabadtérre azonban a könnyedebbek kívánkoznak.

AZ IDÕJÁRÁS IS KEGYES VOLT
Mint Kirják Róberttõl megtudtuk, a telt házas esték közül több alkalommal a pótszékekre is elfogytak a jegyek,
vagyis: „telt házas estékkel búcsúztunk a régi Szabadtéri Színpadtól”. A Balfácánt vacsorára! címû bohózat eredetileg a VIDOR Fesztivál jelöltjei között szerepelt, de
nem akartak a Nagyszínpadra ugyanazon intézménytõl
– ebben az esetben a székesfehérvári Vörösmarty Színháztól – két produkciót is meghívni a VIDOR Seregszemlére, így került a Szabadtéri Színpad programjába. Az
idõjárás egyetlen alkalommal sem akadályozta a produkciók lebonyolítását, jóllehet A régi nyár címû operett elsõ
felvonása alatt még kérdéses volt, hogy a közelgõ viharfelhõ tönkreteszi-e az elõadást.
– A jövõ nyárra teljesen megújuló Szabadtéri Színpadon már fedett zenekari árokkal várjuk a közönséget –
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Fotó: internet

Pillanatkép a József Attila Színház Balfácánt vacsorára! címû darabjából. Képünkön Kern András és Koltai Róbert
nyilatkozta a színház ügyvezetõ igazgatója, majd hozzátette – májusra befejezõdnek a munkálatok, június
végén pedig kezdõdhet a következõ nyári szabadtéri
programsorozat. – Az átalakítás során igyekeztünk levonni az elmúlt évtizedek tanulságait. A színészöltözõk és
kiszolgálóhelyiségek korszerûsítése mellett új raktárak is
épülnek, amire azért van szükség, mert eddig a díszletek
ki voltak téve az idõjárás viszontagságainak. Jövõre a
produkciókat sokkal jobb körülmények között tudjuk már
vendégül látni – részletezte.

átalakítják, valamint továbbra is csak az elõadások idején
fogadják majd a vendégeket. Ugyancsak a Szabadtéri Színpad közelében lakókra való tekintettel az új nézõteret
hangterelõ és zajcsökkentõ falakkal látják el. – Egyedül a
Rózsakertet igyekszünk változatlan állapotban hagyni,
amely az évek során szinte egybeforrt a Szabadtéri Színpad nevével – nyilatkozta lapunknak a színházigazgató.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

BÕVÜL A NÉZÕTÉR
Kirják Róbert azt is elárulta, hogy a jelenlegi nézõtér
befogadóképessége mintegy 100 férõhellyel fog megnövekedni, s ehhez mérten jelentõsen bõvítik és „besüllyesztik” a szociális blokkokat a nézõtér alá. A büféket szintén

2017. AUGUSZTUS 4.

OKTATÁS

A KIJELÖLT ÚTON AZ EGYETEM A MENTÕTISZT A LEGNÉPSZERÛBB
– Intézményi szempontból eredményesnek mondható a 2017-es felvételi eljárás,
a Nyíregyházi Egyetemre 1139 fõ nyert
felvételt, így a vezetõség által kijelölt úton
halad az intézmény – emelte ki Ferencziné
dr. Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektorhelyettese, a 2017-es jelentkezési adatok nyilvánosságra hozatalát
követõen.
Mint a tavalyi és idei felvételi adatokból
látható, a 2017-es felvételi eljárásban a
Nyíregyházi Egyetemre 1139 fõ nyert
felvételt. Az elõzõ évi felvett hallgatói létszámhoz képest minimális csökkenés tapasztalható. Ám egyértelmûen pozitív, az

zés összességében mintegy 14,5 százalékos növekedést tud felmutatni.

NÉPSZERÛSÉGI LISTA
2017-ben az intézményben a legnépszerûbb szak az óvodapedagógus volt,
összesen 128 fõ nyert felvételt. Nagy létszámmal indul az új, közösségszervezés
alapképzési szak is, 46 fõ nyert felvételt a
meghirdetett szakirányokra. Különösen
népszerû osztatlan tanári szakok: testnevelõ tanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, angol nyelv és kultúra tanára, ezt követi a „középmezõnyben” a magyartanár, földrajztanár és énekzene tanár. A tanári mesterképzésben az
angol nyelv és kultúra tanára után az informatikatanár és matematikatanár mutatkozott a legnépszerûbbnek, de kiemelkedik mutatójával a mérnöktanár szak is. Az
intézmény megújult képzési programmal
és a külföldi Erasmus+ programban részt
vevõ hallgatók számára számos új programcsomaggal várja új hallgatóit.

INDUL A PÓTFELVÉTELI

egyetem stratégiájával, küldetésével és regionális szerepvállalásával összefüggõ tény
azonban, hogy az elõzõ évhez képest mintegy 21 százalékkal növelte az intézmény
az osztatlan tanárképzésre felvett hallgatók létszámát, az újonnan meghirdetett
óvodapedagógus alapképzési szak bevezetésével pedig – a mesterszakos létszám
visszaesésével együtt is – a pedagóguskép-

Az idei pótfelvételi eljárásra – a tavalyihoz hasonlóan – szintén kizárólag elektronikus formában lehet jelentkezni a www.felvi.hu honlapon regisztrációt követõen. Ennek határideje: 2017. augusztus 7. A diplomások
számára kínált szakirányú továbbképzésekre már fogadja az intézmény a
jelentkezéseket, jelentkezési határidõ:
2017. augusztus 21. További információk a www.nye.hu honlapon találhatóak.

455-en kerültek be újonnan a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának különbözõ képzéseire – de a pótfelvételire még
augusztus 7-éig lehet jelentkezni. Az alapszakok között a mentõtiszt volt a legnépszerûbb, a mesterszakok tekintetében pedig az új, egészségügyi tanár szakot választották a legtöbben.
Hat alap- és négy mesterszakot hirdetett
meg a Debreceni Egyetem Egészségügyi
Kara 2017-ben. A ponthatárokat múlt héten húzták meg – az alapján az oktatási intézmény 455 új hallgatóval indítja majd a
tanévet szeptemberben. A legtöbb pontot
a szociális munka szakra jelentkezõknek
kellett elérni, összesen 300-at. Fábián Gergely általános dékánhelyettes a Nyíregyházi Televíziónak elmondta, az alapszakok esetében évek óta a legnépszerûbb a
mentõtiszt szak, 74 fõt iskoláznak majd
be szeptemberben. A további sorrend is
szinte évek óta változatlan, hiszen közkedvelt volt idén is a szülésznõ és a védõ-

nõ alapszak. A mesterszakok esetében
sokan jelentkeztek az újonnan elindított
egészségügyi tanár szakra, a képzést közel 40-en kezdik majd el.

KÜLFÖLDI HALLGATÓKKAL
Az Egészségügyi Kar további hallgatókra számít, hiszen a beregszászi fõiskolával
közös, kihelyezett ápoló képzést indítanak
õsszel – a szakra 25 hallgatót szeretnének
felvenni. Külföldrõl is érkeznek majd hallgatók Nyíregyházára, a tervek szerint 24en, hiszen akkreditáltatták az egészségügyi
szociális munka mesterszakot. Többen a
Stipendium Hungaricum ösztöndíjprogramon keresztül tanulhatnak majd a karon.
Érkeznek hallgatók Jordániából, Egyiptomból és Nigériából is. A 2017-es pótfelvételin
keresztül is be lehet még jutni az Egészségügyi Karra. Minden képzés elérhetõ és
augusztus 7-éig van lehetõség jelentkezni
a szakokra.
(Szerzõ: Dér Vivien)

TURISZTIKÁS DIÁKOK
A SIPKAYBAN

A Külhoni magyar szakképzés támogatása – Átjárhatósági ösztöndíj – 2017. keretén
belül a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari,
Idegenforgalmi Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma ismét fogadott erdélyi diákokat a szászrégeni Lucian Blaga
Technológiai Líceumból (Románia).
A turisztika szakos tanulók 2017. július
3–28. között gyakorlati oktatáson vettek
részt. Megismerkedtek az utazásszervezés
fortélyaival, kirándulást szerveztek, melyet
meg is valósítanak, valamint bejárták Nyíregyháza nevezetességeit, megismerték idegenforgalmi látványosságait. A városlakók
is találkozhattak a diákokkal, hiszen a Tourist
Police program keretén belül, a rend2017. AUGUSZTUS 4.

õrséggel együttmûködve bukkantak fel Sóstón. A turizmus mellett megismerkedtek a
Sipkay színes szakképzési palettájával.
Betekintést nyertek az érettségi utáni képzésekbe, a kereskedõ, kereskedelmi képviselõ tanulmányaiba, megtanulták a marketingtevékenységet, piackutatást, felmérték és elemezték a piaci környezetet. Ekereskedelmi tevékenységet folytatnak. A
vendéglátás-szervezõktõl elleshették a
vendéglátóegység kínálatának, bemutatásának, reklámozásának rejtelmeit. Megtanulták az üzletpolitika, a marketingstratégia és a cégarculat kialakítását. Személyesen tapasztalhatták meg, hogyan végzik a
munkájukat a szakács, cukrász, pincér tanulók, hogyan sajátítják el a vendéglátós
szakma rejtelmeit.
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TÍZ ÉREM

HARMADIK HELY

2 arany-, 3 ezüst- és 5 bronzérmet szereztek a Nyíregyházi Sportcentrum úszói
a Székesfehérváron rendezett szezonzáró úszóversenyen. A dobogó legfelsõ fokára kétszer állhatott fel Szurovcsják
Ivett, aki 50 és 100 mellen is aranyérmet
szerzett. 50 m pillangón Trizner Olivér
és Szurovcsják Ivett, 200 m pillangón pedig Babicz Barbara örülhetett az ezüstéremnek. További öt bronzérmet hoztak
haza a nyíregyháziak. Tomasovszki Emese 400 gyorson, Ványi Dávid 50 pillangón, Lengyel Barnabás és Csikós Petra
200 háton, valamint 100 méter hátúszásban Valent Gergõ lett harmadik. Urbin
Tamás és Kelemen Olimpia tanítványai
a számos érem mellett több 4. és 5. helyezést is szereztek.

A harmadik helyen zárta a Strandröplabda Országos Bajnokság harmadik, dunaújvárosi fordulóját a Szombathelyi Szandra–Vacsi Evelin duó. A
bronzmeccsig menetelõ nyíregyházi
lányok az elsõ szettben még kikaptak
az Ancsin–Dégi duótól, majd sikerült
fordítani, és megnyerték a találkozót.
A fináléba két gödöllõi kettõs került, és
a Lakatos–Lutter páros gyõzött. Érdekesség, hogy a legutóbbi, nyíregyházi
fordulóban épp a mostani gyõztessel
játszott a Fatum két röplabdása, és akkor sikerült legyõzni õket. A férfiaknál
a Bagics–Nacsa duó nyerte a dunaújvárosi fordulót. A döntõt Budapesten,
a Lupa-szigeten rendezik augusztus 1213-án.

JÚLIUS

VASÁRNAP

30
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HÉTFÕ

31

GYÕZELEM

FELKÉSZÜLÉS

A Budafok ellen jól játszotta szezonnyitó mérkõzését a Nyíregyháza Spartacus, és az elsõ félidõben Dragóner
Filip, a másodikban pedig Csilus Tamás
volt eredményes, így a csapat 2–0-ra
megnyerte a labdarúgó NB II-es bajnokság elsõ mérkõzését. Gyõzelmével
a Nyíregyháza vezeti az NB II-es tabellát. A Szpari kerete alaposan megváltozott a nyári szünetben, és új a
szakmai stáb is. A hétvégén hazai környezetben is bemutatkozik az együttes, vasárnap a Budaörs érkezik a Városi Stadionba.

Elkezdte a felkészülést a Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosarasok számára a bajnokság szeptember közepén
rajtol. Saját rendezésû tornája nem lesz
a klubnak, de a számos edzõmeccs
mellett Miskolcon részt vesznek egy
megmérettetésen. A keretben nagy változás nem volt a nyári szünetben, a
napokban azonban eldõlt, hogy Varga
Márton tanulmányai miatt a borsodi
megyeszékhelyen folytatja pályafutását. Bus Iván egyelõre nem tréningezhet a többiekkel, õ a válogatott tagjaként az Universiadéra utazik.

EZÜST A NYAKBAN,
FÉM A LÁBBAN
Két éremmel tért haza az Európai Ifjúsági Olimpiáról Hatházi Dóra. A nyíregyházi úszó a mix váltóval harmadik, a nõi
vegyes váltóval második lett. Egyéniben is
bejutott a döntõbe, és 100 pillangón hetedik lett.

A két érem nemcsak a sportoló és az
edzõ érdeme, hanem a szülõké is. Komoly
áldozattal járt a család részérõl, hogy Dóri
ott lehessen az ifjúsági olimpián.

Nem volt zökkenõmentes Hatházi Dóra
felkészülése. A tehetséges nyíregyházi úszó
elõbb egy testnevelésórán eltörte a lábát,
ezért nyolc hetet ki kellett hagynia, és jelenleg is fémek és csavarok tartják a csontot. Majd meghúzódott a hátizma, az EYOF
elõtti napokban pedig egy fülgyulladás miatt kellett folyamatosan orvoshoz járni. Ennek tükrében különösen szépen csillog az
az ezüst- és bronzérem, melyeket váltóban
szerzett.
– Nagyon boldog vagyok, hogy váltóban
sikerült két érmet is nyernünk. Egyéniben
kicsit többet vártam mint a hetedik hely,
de összességében elégedett vagyok. Ez óriási erõt ad a folytatásra nézve – mondta
Hatházi Dóra úszó.

A Sportcentrum vezetése bízik abban,
hogy számos rangos versenyen képviselheti
majd Nyíregyháza színeit.

OLIMPIAI ÁLMOK

KOMOLY VÁLOGATÓ
A magyar csapatba sem volt könnyû bekerülni, a nyíregyházi sportoló miután megnyerte korosztálya versenyeit 100 pillangón, biztosította helyét az EYOF-on. A magyar válogatott munkáját Hatházi Dóra
edzõje, Gyula Sándor is segítette.
– Nagy megtiszteltetés, hogy a válogatottal dolgozhattam. Fõleg koordinációs
munkák voltak, és a váltók összeállításában segédkeztem. Nagyon örülök Dóri érmeinek, nehéz idõszakon vagyunk túl a
sérülések miatt, így kifejezetten értékes ez
a második és harmadik hely – mondta Gyula Sándor edzõ.

Hatházi Dóra és edzõje, Gyula Sándor
– Dóra még nagyon fiatal, de ha kitartóan dolgozik, elérhetõ az álma, hogy világbajnokságon, olimpián indulhasson. Mi
igyekszünk ehhez minden feltételt biztosítani – mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje.
A Sportcentrum a napokban megállapodott egy specialistával, aki húsz kiemelt
sportolóval külön foglalkozik. A rehabilitáció mellett táplálkozási tanácsokkal is
ellátja a versenyzõket. Ettõl további fejlõdést várnak a szakemberek.

IRÁNY A VILÁGBAJNOKSÁG!
Megkezdõdött Londonban az atlétikai
világbajnokság. A magyar válogatottnak a
nyíregyházi Helebrandt Máté is tagja. A
gyalogló 50 kilométeren áll rajthoz.

SPORTPROGRAM
Augusztus 6., vasárnap 17.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Budaörs labdarúgó-mérkõzés

További sporthírek
folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 6., vasárnap 18.00 Labdarúgó Megyei Kupadöntõ ismétlése
Augusztus 7., hétfõ 20.30 Nyíregyháza Spartacus–Budaörs labdarúgó-mérkõzés közvetítése

Hõsiesen rója a kilométereket a nagy
meleg ellenére Helebrandt Máté. A nyíregyházi gyalogló napi két edzésen vesz részt,
és a jövõ hét végén áll rajthoz Londonban a
világbajnokságon. Ez lesz a második verseny, amikor a hosszabb, azaz az 50 kilométeres távon indul. A szakemberek szerint
a gyaloglók számára ilyenkor az igazi verseny 35–40 kilométer után kezdõdik, amikor már nemcsak az ellenfelüket, hanem
saját magukat is le kell gyõzniük.
– Tudom, hogy nagyon kemény lesz, de
hiszek abban, hogy a felkészülés és a Sóstói úton megtett több száz kilométer segít
majd abban, hogy jó eredményt érjek el.
Nekem ez csak a második 50 kilométeres
versenyem lesz, a versenyrutin hiányozhat,
de bízom abban, hogy a szurkolók átsegítenek majd az esetleges holtponton –
mondta a gyalogló.
Helebrandt Máté a reggeli edzés mellett

Helebrandt Máté
délután két órakor is tréningezik, hogy ne
okozzon számára problémát, ha nagy melegben kell versenyeznie. Az elõrejelzések
azonban hûvösebb idõt jósolnak Londonban. Máté számára ismerõs lehet a környezet, hiszen a londoni olimpián versenyzett
már ezen a pályán, és ez nagy elõnyt jelenthet. A gyalogló legfontosabb célkitûzése, hogy jó idõvel teljesítse a távot. Ez pedig hogy helyezésben mit jelent, az majd a
jövõ héten vasárnap kiderül.
2017. AUGUSZTUS 4.

PROGRAMOK

PROGRAMOK
KONCERT ÉS ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ. A Városmajori Mûvelõdési Házban: augusztus 4-én 18.00: Kaland Old Rock
koncert. 19.00: Az OldRock zenekar koncertje. 10-én 18.00:
A 80 nap alatt a Föld körül c. sorozat elsõ állomása: Fülöpszigetek (Barkóczi Bea táncmûvész fotós-filmes élménybeszámolója és táncbemutatója.) Érdeklõdni: 42/434-002.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyvtárban: augusztus 5-én 9.30–12.30: Polip készítése papírtányérból. 8-án 14.00–16.00: Csiga készítése spatulából. 10én 14.00–16.00: Kulcstartós pompon.
ZSÁKBAMACSKA. A Burattino Bábszínház elõadásai: augusztus 5-én 16.00: Zsákbamacska. 6-án 10.00: Makacska kakaska.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei). 78.
sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u. páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út, Kállói út
által határolt terület).
Idõpont: 2017. augusztus 7., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Nyíregyháza, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2017. augusztus 7., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.

MÛVÉSZKEDÕS TÁBOR

gusztus 10-én 16.00 órától. A foglalkozásokat vezeti: Nagy
Zsuka költõ és Béres Tamás író.

Rajzolás és festés, formázás, játszóház, fürdõ és állatpark, film és mûkincsvadászat is szerepelt az I. gyerekeknek rendezett „Mûvészkedõs” Képzõmûvészeti
Táborban, a Városi Galériában. Jövõre is várja majd a
„Mûvészkedõs” tábor az iskolásokat, addig ízelítõ az
idei programot záró kiállításból.

FOTÓKLUB középiskolás diákok részére augusztus 10-én
16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár oktatótermében.
A foglalkozásokat vezeti: Márföldi István.

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, 20/5253165.
SZÖVÉS ALAPJAI. A Népmûvészeti Egyesület Sz-Sz-B
Megyei Szervezete augusztus 7-8-9-én 13.00–16.00 óráig a
Széchenyi u. 20. szám alatt lévõ Alkotóházában szövés alapjainak megtanulására nyújt lehetõséget az érdeklõdõk számára. Érdeklõdni és jelentkezni: 20/564-7041.

Augusztus 7. 18.00–18.45: Probiotikumos vitaminok ingyenes természetgyógyászati elõadás: EGÉSZSÉGES EMÉSZTÉS,
ERÕS IMMUNRENDSZER, EGÉSZSÉGES
TESTSÚLY, FOGYÁS MÉREGTELENÍTÉSSEL.
Elõadó: Dobronyi Ágnes.
Helyszín: Móricz Zsigmond megyei
könyvtár, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.
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.

FÕZZÖN A TIRPÁK FESZTIVÁLON!
2017. szeptember 23-án és 24-én ad helyet a Kossuth tér az idei, immár ötödik Tirpák Fesztivál és Pálinkanap rendezvénynek. A kétnapos programra a szervezõk nemcsak nézõként, hanem résztvevõként is invitálják a nyíregyháziakat. A Népi Ízek Találkozójára,
illetve a Bogrács- és Grillbajnokságra a jelentkezési
lapok már most letölthetõk a www.nyiregyhaza.hu
oldalról, a „Városháza/Pályázatok” menüpontban. A
beadási határidõ: szeptember 8. Kellemes készülõdést!
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.

KÖZELEG AZ ÕSZI TÁRLAT
Nyíregyháza Megyei Jogú Város kulturális életének fontos eseménye az évente megrendezendõ Szabolcs Megyei Õszi Tárlat. Idén a Nyíregyházi Városi
Galéria ad otthont a kiállításnak szeptember 14. és
október 14. között.
A Szabolcs Megyei Õszi Tárlat célja, hogy átfogó
képet nyújtson a megye kortárs képzõmûvészetérõl.
A tárlat szabadbeadásos rendszerû, szakértõ zsûri válogatja ki a késõbb kiállításra kerülõ mûveket. A beadás elõzetes feltétele egy nagy méretû és jó felbontású fotó elküldése a beadni kívánt alkotásról (amely
két évnél nem régebbi, és még nem mutatták be a
korábbi évek õszi tárlatán) a galeria@vacimuv.hu címre, ahol megjelölendõ az alkotás mérete, az alkalmazott technika és a készítés éve. A fotó beadásának
határideje: 2017. szeptember 1. Beadható: festményekbõl 3 darab, sorozatból 2 darab (maximum 3 darabból álló); kisplasztikából, szoborból 3 darab, éremsorozatból 2 darab (maximum 5 darabból álló). A sorozatokat a zsûri megbonthatja. Az e-mailen elküldött
alkotások elõzsûrizésen esnek át, a beválogatott munkákról e-mailben küldenek értesítést szeptember 7-éig.

„KAMASZ TERASZ” – beszélgetés középiskolás amatõr
írókkal, költõkkel a Móricz Zsigmond könyvtár teraszán au-

TISZA-TÚRA
Dr. Egri Kiss Tibor túravezetõ beszámolója
a 49. Nemzetközi Tisza-túráról
Július 16-án Bustyaházán startolt az elõszakasz,
majd 19-én a tiszabecsi kempingben volt a gyülekezõ. A Tisza nagyon kis vízállásán, lassú vízen, meleg,
nagyon szép idõben eveztünk Ukrajnában, a kis létszám és a lassú víz miatt csak 4 borulás volt, személyi
sérülés, anyagi kár nem keletkezett. A határvízen az
átlépés zavartalanul zajlott.

21-én 9:05 és 9:45 között szinte egyszerre indultunk Tiszabecsrõl, összesen 32-en, plusz 5 társunk
raftinggal korábban ment. Gyönyörû part, az akadálymentes, lassú Tiszán evezni kellett! Mindjárt az elsõ
zúgónál sikerült 2 kenuval borulni a bokáig érõ, de
gyors vízen. Csupán egy komoly akadályt, a lassú vízen evezést mindenki legyûrte. Az utóbbi idõk legkellemesebb túráját zártuk 91 fõvel, köztük egy venezuelai és egy kerékpáros részvételével.
2017. AUGUSZTUS 4.
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A CSERKÉSZTÁBOROK EMLÉKÉRE
A nyári cserkésztáborok lényege benne van abban a
buzdításban, ahogyan dr. Schárbert Ármin, a 88. sz. Szabolcs cserkészcsapat parancsnoka egy foglalkozáson hívta cserkészeit a táborba: „A cserkésztábor nem nyaralótelep, hanem a férfias küzdelmek színtere. Alkotni fogunk egy kis nekünk való országot, amely elfér egy erdei tisztáson, de lelki mélysége, gazdagsága igen nagy
lesz”. Majd így folytatta gondolatmenetét: „A mi kis
országalapításunknak is meglesznek a maga nehézségei, örömei, vereségei, gyõzelmei. Mindegyitek megmutathatja, mi lakik benne, s ember-e a maga talpán?”
Végezetül feltette a kérdést: „Akartok-e velem jönni? Aki
kényelmet keres, aki fél a kemény élet küzdelmeitõl, az
maradjon itthon!”
A cserkészek többsége örömmel mondott igent, hiszen a táborokkal feltették az egész évi együttmunkálkodásukra a koronát. A megfelelõ táborhely kiválasztása, engedélykérés a terület tulajdonosától és az élelemellátás biztosítása a parancsnokok feladata volt. Szervezhettek álló- és mozgótábort, önállóan vagy több csapat összefogásával. Csatlakozhattak országos táborokhoz, sõt néhány cserkész külföldre is eljuthatott. A legalább két-három hétig tartó táborok voltak a jellemzõek.
A 285. Szent László cserkészcsapat egykori tagjának,
Horváth Sándornak a naplójából bepillantást nyerhetünk
a táborok életébe: „Parád község közelében, egy hegy
lábánál táboroztunk. Egyik oldalon a hegy és az erdõ, a
másik oldalon egy nagy mezõ, a harmadik oldalon pe-
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dig egy kristálytiszta gyors hegyipatak szegélyezte a sátortábort, ahol a tábor közepén egy magas rúdon ott lengett a nemzeti lobogó. A patakban fürödtünk, a mezõn
football-mérkõzéseket rendeztünk, az erdõ pedig nagy
számháborúk csatatere volt. Reggelente önként jelentkezõ fiúk hozták el egy társszekéren nagy tejeskannákban a reggelihez szükséges friss tejet a néhány kilométerre lévõ parádi kastélyból”.
A táborok is hozzájárultak a két világháború közötti
cserkészet célkitûzéséhez, hogy a fogadalmat tevõk
„emberebb emberré és magyarabb magyarrá” váljanak.
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