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TELEFONOS SZÜLÉS.
Telefonon keresztül
irányított egy szülést a
nyíregyházi
mentõtisztnõ, a baba
egészségesen jött
világra. KÉT HÉT MÚLVA

1310 AKTUÁLIS

KÖZVETÍTETT

9

NINCS KANYARÓ.
Bár néhány napig
romániai gyerekeket
ápoltak elkülönítve a
nyíregyházi kórházban,
a betegek rég elhagyták
gyógyultan a várost.

INDUL A FESZTIVÁLSZEZON!
Jövõ héten a világ számos pontjáról érkezett táncosokkal népesül be a belváros. A

8. Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál szerdától vasárnapig szórakoztatja a
nyíregyháziakat – a zárás állami ünnepünk része lesz, 20-án este. Rá néhány napra,
két hét múlva pénteken a VIDOR Fesztivál indul, s egy hónap múlva jön a Tirpák
Fesztivál, melynek fõzõversenyeire már lehet jelentkezni (nyiregyhaza.hu/Városháza/
Pályázatok). Azért az elõttünk álló hétvége is tartogat programokat: a Magyar Zenés
Színház elõadásával és egy saját premierrel folytatódik a Mandala Nyár a múzeumfa-
luban, szombaton a strandon birkózóverseny lesz, délután zajlik a Jósavárosi Napok
és folytatódik a „Zene Sóstón”. Aki pedig komolyzenére vágyik: pénteken fél nyolc-
kor Orgonapont koncert lesz a Római Katolikus Társszékesegyházban, vasárnap hat-
kor pedig zenés áhítat az evangélikus nagytemplomban. Mindez persze csak rövid
ajánló, részletek a lapban és folyamatosan a nyiregyhaza.hu oldalon.

Lehet friss, hajnali kocogás helyszíne, vagy akár egy kettesben megélt, romantikus naplemente díszlete, a Nemzeti
Gyógyhelyek között számon tartott Sóstógyógyfürdõ mindig balzsam testnek és léleknek egyaránt. Az idegenforgal-
mat is vonzó városrész csúcsra jár ebben az idõszakban: a fõ csábítást jelentõ állatpark és strandok mellett sokaknak
egy kellemes sétával, fagyizással vagy a rendezvényekkel válik a rekreáció központjává – miközben több helyen
épülnek az új attrakciók. Így vagy úgy: kellemes pillanatok várnak ránk a tó környékén!

VONZÓ SÓSTÓ

ERDEI FEJLESZTÉSMEGÚJULNAK INTÉZMÉNYEINK
A nyár az oktatási-nevelési intézményekben csak a gye-

rekek és pedagógusok számára csendesebb: más szem-
pontból ez a renoválások idõszaka. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Közgyûlése 2017-ben közel 655 millió forin-
tot hagyott jóvá intézmények felújítására – tájékoztatott
a városháza sajtószolgálata.

A saját forrásokból történõ munkavégzéssel párhuzamo-
san az év elején a társirodákkal történt egyeztetések kapcsán
több intézmény felújítását uniós pályázat keretében kívánja
megoldani az önkormányzat. Például a Tündérkert Keleti
Óvoda négy telephelyén (a Kert utcai székhelyen, a Fazekas
János téri tagóvodákban és a Liszt Ferenc utcai tagintézmény-
ben) játszóudvarokat újítanak fel, ám végül városi forrást
csak az utóbbi modernizációjára kell fordítani idén.

ÓVODÁK, BÖLCSÕDÉK, INTÉZMÉNYEK
Az egyes intézményekben elvégzendõ éves felújí-

tási munkákat az intézményvezetõkkel együtt határoz-

ták meg a fedezet figyelembevételével. A közgyûlés
által jóváhagyott felújítási munkákat három részben
valósítják meg. Az elsõ két részben az óvodák újulnak
meg, ahol 90 millió forintból olyan szerkezetépítési
és szakipari munkákat végeznek el, melyek érintik – a
teljesség igénye nélkül – a szekrényeket, foglalkozta-
tókat, tornatermeket, vizesblokkokat, homlokzatokat,
térburkolatokat. A harmadik szakaszban a Váci Mihály
Kulturális Központ telephelyein, a bölcsõdékben és a
Szociális Gondozási Központ különbözõ egységeiben
végeznek felújítási munkálatokat. Ezekben az intéz-
ményekben 60 millió forintból például tetõt, padlót,
öltözõket újítanak fel, nyílászárókat cserélnek, s rész-
ben a bölcsõdei foglalkoztatók árnyékolását is meg-
oldják. A polgármesteri hivatal felújítására 2017-ben
79 millió forintot fordítanak. Az intézmények által év
közben jelzett, esetlegesen az üzemelést gátló meghi-
básodások javítására pedig 60 millió forint fedezetet
terveztek be.

Megújul a népszerû szabadidõ-komplexum a Sóstói-er-
dõben. A Nyírerdõ Zrt. saját forrásaiból, 23 millió forint-
ból rekonstruálja a kedvelt kirándulóhelyet. Augusztus
végén már új játszótéren szórakozhatnak a gyerekek, a
mellette lévõ színpad is modern külsõt kap, a kondipark is
korszerûbb eszközökkel várja a sportolni vágyókat, a sza-
lonnasütõkhöz pedig vízvételi lehetõséget építenek be az
úgynevezett Erdei Tornapálya környékén. A munkák ideje
alatt idõszakos korlátozásokra kell számítani.
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REGISZTRÁLJANAK
Minden külföldre utazó magyar ál-

lampolgárt regisztrációra kér a Külügy-
minisztérium. Ezt azzal indokolják, hogy
az európai terrorfenyegetettségi szint
minden korábbinál nagyobb. A 2015-
ös párizsi terrortámadás óta például több
mint háromszázan vesztették életüket.

SZÉPKORÚT KÖSZÖNTÖTTEK
90. születésnapja alkalmából Né-

met Miklósnét köszöntötte Szilvási
István önkormányzati képviselõ. Edit
néni nagyon szeret élni, imádja a
mosolygós, vidám embereket, a szo-
morúakat pedig igyekszik megvi-
gasztalni.

ÉRTÉKES KÖNYVTÁR
Az Értékes Esték programsorozat ré-

szeként ezúttal a Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár Helyisme-
reti Gyûjteményét ismerhették meg az
érdeklõdõk egy vetítéssel egybekötött
elõadás során, a Települési Értéktár Bi-
zottság szervezésében.

EZ AZTÁN BEÉRETT
A Nagycserkesz közelében lévõ

egyik bokortanyán Horváth László és
fia mindent megtett annak érdekében,
hogy az általuk termelt görögdinnye
maximális súlyt érjen el. A mérleg 40
kilogramm fölötti súlyt mutatott a rit-
ka szép példánynál!

KALANDOROK
A nyíregyházi közönség által jól is-

mert Kaland Old Rock csapata a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban lépett
fel a hétvégén. A különleges esten szín-
padra állt az Old Rock Együttes is. A
zenész öregfiúk percek alatt „felvilla-
nyozták” a közönséget.

HATALMAS LÁNGOK
Égõ cigarettacsikk miatt gyulladt ki

egy szemétgyûjtõ, majd a lángok átter-
jedtek egy tizenkét négyzetméteres fa
szerkezetû esõbeállóra a Sóstói úton.
A város tûzoltói egy vízsugárral és ké-
ziszerszámok segítségével oltották el a
lángokat. Személyi sérülés nem történt.

ÉLETEKET MENTETT
Életeket mentett a szén-monoxid-

érzékelõ, mely egy Sólyom utcai tár-
sasházban, a fürdõszobában jelzett be.
A nyíregyházi tûzoltók a kombi gáz-
kazán újraindítását és a lakás átszel-
lõztetését követõen mutatták ki a ma-
gasabb szén-monoxid-érték jelenlétét.

DIÁKOK A KAPITÁNYSÁGON
A nyíregyházi Kis Vakond Tanodá-

jának 60 táborozója látogatott el a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-
fõkapitányságra. A gyerekek megis-
merkedhettek a rendvédelmi munká-
val és lehetõségük nyílt személyesen
is beszélgetni a rendõrökkel.

EGYÜTTMÛKÖDÉS

HÍDFELÚJÍTÁS

Integrált Digitális Közgyûjteményt sze-
retnének létrehozni Nyíregyházán – ezt
is tartalmazza a Jósa András Múzeum, il-
letve a Móricz Zsigmond Megyei és Váro-
si Könyvtár együttmûködési megállapodá-
sa. A kulturális intézmények a 9 pontos
szerzõdésben rögzítették még többek kö-
zött azt, hogy szakkönyvtáraik együttmû-
ködnek majd, valamint közös rendezvé-
nyeket is terveznek.

– Példaértékû, hogy egyre több nyíregy-
házi cég és intézmény mûködik együtt an-
nak érdekében, hogy a helyi turizmus és
kulturális élet tovább erõsödjön – mondta
dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármes-
tere a Jósa András Múzeum és a Móricz
Zsigmond könyvtár együttmûködési meg-
állapodásának aláírása elõtt kedden. A két
kulturális intézmény 9 pontban fogalmazta
meg, hogyan, milyen területeken mûköd-
nek majd együtt. Dr. Rémiás Tibor múze-
umigazgató elmondta, a rendezvények
szervezésében is igyekeznek majd hatéko-
nyan együttmûködni, a szakkönyvtárak fo-
lyóirat-állományát összehangolják, hogy
párhuzamosan ne fizessenek elõ bizonyos
folyóiratokra, ezen kívül a helyi értéktár
bizottság munkáját is hatékonyabban sze-
retné támogatni a városi múzeum, valamint
közös projektekben is gondolkodnak.

DIGITÁLIS KÖZGYÛJTEMÉNY

– Ma már valamennyi nyíregyházi kul-
turális intézmény végez digitalizációs mun-
kákat felhalmozott értékeikkel, archívu-

mukkal kapcsolatosan. Ezért most egy köz-
ponti, Integrált Digitális Közgyûjteményt
szeretnének létrehozni Nyíregyházán –
mondta Tomasovszki Anita. A könyvtár
igazgatója kiemelte, intézményüknek már
megvan az infrastrukturális háttere és van
egy évek óta bõvített adatbázisa, amire
kifejezetten helyismereti, helytörténeti
cikkek, archív anyagok kerülnek fel. Ezt
továbbfejlesztve jöhetne létre egy olyan
közgyûjtemény, ami a nyíregyházi lako-
soknak és a megyebelieknek egyaránt ér-
dekes lehet. Olyan kultúrtörténeti anya-
gokat tudnának hozzáférhetõvé tenni
egyetlen egy platformon, a duplikálás el-
kerülésével, ami talán egyedülálló lehet-
ne Magyarországon is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Felújítás miatt éjszakánként lezárják a
nyíregyházi állomásnál lévõ gyalogoshi-
dat. Augusztus 7-étõl 15-éig így csak nap-
közben használhatják a gyalogosok a Du-
gonics utcát és a buszállomást összekötõ
felüljárót.

Napközben átkelhettek a gyalogosok a
nyíregyházi vasútállomás vágányai felett
átívelõ, a Dugonics utcát és a buszállomást
összekötõ felüljárón. A köznyelvben „re-
pülõhídként” emlegetett gyalogosátkelõt
azonban az éjszakai órákban augusztus
15-éig lezárja a MÁV Zrt., hiszen felújítják
a burkolatát. A munkálatokat este tíz és
reggel öt óra között végzik majd.

BURKOLATCSERE,
KORRÓZIÓVÉDELEM

Kavalecz Imre, a MÁV Zrt. kommuniká-
ciós szakértõje a Nyíregyházi Televíziónak
elmondta, a karbantartást a MÁV Zrt. a
debreceni Pályavasúti, Területi Igazgató-
ság karbantartási keretébõl biztosítja. A 30
millió forint az erõsen megkopott burkolat

cseréjére megy el. A munkák során kicse-
rélik a teljes járófelületet és az alatta lévõ
tartó acélszerkezet korrózióvédelme is
megvalósul.

BIZTONSÁGOS
SÓSTÓI ÁTVEZETÉS

Az elmúlt idõszakban a MÁV Zrt. ideig-
lenesen forgalomba helyezte a Kemecsei út,
a Korányi Frigyes utca és a Blaha Lujza sé-
tány csomópontjánál a biztonságos átkelõt,
mely a kerékpárút átvezetõ szakasza is egy-
ben. A beruházást a vasúttársaság saját for-
rásaiból, 70 millió forintból valósította meg,
az önkormányzat a gyorsabb megvalósu-
lás érdekében az elõkészítésben és az en-
gedélyeztetésben segített. A kerékpárutat
csatlakoztatták a részlegesen átalakított
peronhoz, és térvilágítást is kiépítettek az
átjáró környezetében. Az új átvezetõvel a
Blaha Lujza sétány is véglegesen bekapcso-
lódott a városi kerékpárút-hálózatba, hiszen
a Korányi Frigyes utcáról biztonságosan jut-
hatunk át a sóstói oldalra.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A két intézmény igazgatói kézfogással is
szentesítették a megállapodást.

Tomasovszki Anita a könyvtár és
dr. Rémiás Tibor a múzeum részérõl
bízik az együttmûködés sikerében
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A TÁNCOSOK SZÍNE-JAVA ÉRKEZIK A VILÁGBÓL
Nyolc nemzet táncosai mutatkoznak be Nyíregyhá-

zán jövõ héten. A 8. Nyírség Nemzetközi Néptánc-
fesztivál augusztus 16-án nyitja meg kapuit. A folklór-
hagyományok szerelmesei többek között a Kossuth té-
ren, a Szabadtéri Színpadon és a Váci Mihály Kulturális
Központban láthatják a fesztiválon részt vevõ 11 tánc-
együttest.

Nyolc év kihagyás után, idén újra megszervezik a Nyír-
ség Nemzetközi Néptáncfesztivált. Augusztus 15-én ér-
keznek majd a mûvészek a megyeszékhelyre, 16-ától pe-
dig már 8 nemzet 11 együttese mutatja be szülõföldjének
legszebb, leglátványosabb népi táncait. A rendezvény hi-
vatalos tájékoztatóján dr. Ulrich Attila alpolgármester ki-
emelte, lesz egy Nemzeti Nap augusztus 17-én, amikor a
táncosok nemcsak fellépnek, hanem „lépéseket” is taní-
tanak majd délután, a Kossuth téren.

KÜLÖNLEGES PRODUKCIÓK

Láthatunk majd táncosokat Tajvanból, Portugáliából,
Olaszországból, Horvátországból, Észak-Ciprusból és a
Szilágyságból is – de a fesztivál kiemelt szereplõje a szi-
bériai Novoszibirszkbõl érkezõ néptáncegyüttes lesz, akik

magas ugrásaikkal kápráztatják majd el a nézõket – mondta
Demarcsek György fesztiváligazgató.

– Az oroszok egy stilizált táncot mutatnak majd be. Az
együttesrõl egyébként azt kell tudni, hogy szinte balett-
alapú a koreográfiájuk, a látványos és értékes produkció
mûvészi értéke pedig kiemelkedõ.

A fesztiválon négy magyar, egyben nyíregyházi együt-
tes, a Figurás, az Igrice, a Szabolcs és a Nyírség Tánc-
együttes lép majd fel többek között a Kossuth téren, a Sza-
badtéri Színpadon és a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban.

A NÉPZENE IS HANGSÚLYT KAP

– A rendezvény a néptánc mellett a népzene számára
is kiemelt szerepet biztosít – mondta a fesztiváltitkár,
Ugyan Attila. A táncos hozzátette, minden együtteshez
nagy létszámú zenekar érkezik és ezek be is mutatkoznak
a nagyérdemûnek. Az augusztus 20-ai, világzenei kon-
cert után fesztiválzáró gálamûsor lesz a Kossuth téren 20
órától, majd államalapításunk alkalmából tûzijátékkal zár-

A szibériai csapatról a kép még nem Nyíregyházán készült, de nemsokára mi is láthatjuk fergeteges produkciójukat

Demarcsek György fesztiváligazgató, dr. Ulrich Attila
alpolgármester és Ugyan Attila fesztiváltitkár

a sajtótájékoztatón

A Nyírség Táncegyüttes tagjai egy kis ízelítõt adtak a
programismertetéskor abból, hogy mire számíthatunk

jövõ héten

ják a néptáncfesztivált. A rendezvény fõ támogatója Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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„RÖGTÖN FELSÍRT!
AKKOR TUDTAM, EGÉSZSÉGES”

TELEFONON IRÁNYÍTOTTA A SZÜLÉST

A NYÍREGYHÁZI MENTÕTISZTNÕ

Dr. Nedeczkyné Németh Orsolya

SPECIÁLIS NYÁRI PROGRAMOK A
BETEG GYEREKEKNEK IS

Kétségbeesett hívást rögzített a napok-
ban a nyíregyházi mentésirányítás. Egy ter-
hessége utolsó óráiban járó kismama anyu-
kája a mentõk segítségét kérte Vasme-
gyerrõl. Bár a legközelebbi esetkocsi azon-
nal elindult, a baba nem várt...

A hívást dr. Nedeczkyné Németh Orso-
lya mentésirányító fogadta, aki azonnal
odavezényelte az alig 5 percnyire lévõ, leg-
közelebbi mentõegységet, miközben fel-
váltva instruálta a segítõkész, ám még min-
dig pánikban lévõ nagymamát és a pilla-
natokon belül édesanyává váló nõt, mit kell
tenniük. Mire a mentõ a helyszínre érke-
zett, a bajtársainak csak az újszülött kis-
lány és az édesanya vizsgálatával, ellátá-
sával kellett foglalkozniuk, majd stabil ál-
lapotban a szülészeti osztályra szállították
õket. A nem mindennapi élményrõl a nyír-
egyházi mentésirányítóval, dr. Nedeczkyné
Németh Orsolyával beszélgettem...

HAMAR VILÁGRA JÖTT

– A várandós nõ édesanyjától kaptam a
hívást. Elmondása szerint elfolyt a kisma-
ma magzatvize és szülési fájdalmakról szá-
molt be. Abban a pillanatban, ahogy a cí-
met sikerült tisztázni, elindult a legköze-
lebbi mentõegységünk a helyszínre. Köz-
ben telefonon tartottam a kapcsolatot a kis-
mama hozzátartozójával, utasításokat ad-
tam, hogy mit tegyen. Le kellett fektetni az
anyukát és segíteni neki, hogy felvegye a
szülési pozíciót. Amíg a baba meg nem
született, megkértük, hogy a kicsi várásá-
hoz szükséges eszközöket tegye a kisma-
ma mellé. Mire ezekkel végzett, akkor már
meg is indult a szülés és világra jött a baba
nagyon rövid idõn belül. Rögtön felsírt, jó
erõteljesen, hallottam a telefonban. Ez ne-
kem is nagyon megnyugtató érzés volt, mert
megtudtam, hogy minden bizonnyal egy
egészséges újszülöttrõl van szó. Ezt köve-
tõen elmondtam, hogy mi a teendõ a ba-
bával, de mire szárazra törölték a kicsit, már
a mentõk ki is értek a helyszínre és a to-
vábbi ellátását õk végezték el – emlékezett
vissza Orsolya.

„NAGYON JÓ ÉRZÉS, AMIKOR
TUDUNK SEGÍTENI”

– Ez mindig egy nagyon jó érzés,
amikor tudunk segíteni, ráadásul
tesszük ezt egy új élet megszületésé-
nél. Bár elõfordulnak otthonszülések,
de nem túl gyakoriak. Amióta az Or-
szágos Mentõszolgálatnál dolgozom,
háromszor vezettem le ilyet telefonon
keresztül. Mindegyik alkalommal érett
kisbabák születtek és ez mindig emlé-
kezetes, felemelõ érzés marad.

SOK A BELGYÓGYÁSZATI ESET

A Nyíregyházi Mentésirányítási csoport-
ban napi szinten több mint 200 hívást ke-
zelnek le. A többségüknél szükség van arra,

hogy a mentõk ki is vonuljanak, de elõfor-
dulnak olyan segítségkérések is, amelyek
tanácsadással zárulnak, vagy éppen elég,
hogy az ügyeletes, netán a háziorvos men-
jen a helyszínre. Orsolyától tudom meg,
hogy az esetek többsége általában belgyó-
gyászati (vesekövesség, ájulások, magas
vérnyomás), de gyakoriak a balesetek is.

FULDOKLOTT, DE ÉLETBEN
MARADT

– Az elsõ hívásaim egyike is nagyon
emlékezetes maradt a számomra és a
mai napig visszaemlékszem rá. Félre-
nyelés kapcsán hívtak mentõt egy idõ-
sebb beteghez, aki fuldoklott. Én fogad-
tam a hívást és telefonon keresztül ad-
tam az instrukciókat, hogy miket kell
tenni, hogy a helyszínen levõk megpró-
bálják az idegen testet eltávolítani.
Hála Istennek sikerült és életben ma-
radt a beteg. Ez is olyan jó élmény volt,
sosem feledem el.

Orsolya azt mondja, gyakori, hogy a
bejelentõk a riasztó helyzet miatt pánikban
vannak, nem tudják, hogy mit tegyenek és
ilyenkor nehéz rávenni õket arra, hogy mû-
ködjenek együtt.

– Ez egy kihívás számunkra is, éppen
ezért nagyon fontos a jó kommunikáció,
hogy rávegyük a bejelentõt, mûködjön ve-
lünk együtt, bízzon bennünk, és ha azt csi-
nálja, amit mondunk neki, fog tudni segí-
teni, amivel akár életet is menthet.

Miközben írásom utolsó mondatait gé-
pelem be, megcsörren a telefonom. A vá-
randós unokatestvérem. Azt hittem, eljött
az idõ. De nem. Mi még várunk 21 napot.
Legalábbis a tervek szerint...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Több mint száz gyermek vett részt idén
ingyenesen intenzív terápiás táborokban
a megyében. A speciális nyári programo-
kon olyan krónikus betegségben szenve-
dõ, többek között mozgáskorlátozott, il-
letve többszörösen sérült, hátrányos hely-
zetû fiatalok voltak jelen, akik a megyé-
ben élnek és a nyíregyházi Jósa András
Oktatókórház páciensei, vagy ambuláns
kezeltjei.

A Jósa András Oktatókórház Gyer-
mekrehabilitációs Osztálya, illetve alapít-
ványa, a „Kérlek, segíts” évek óta szer-
vez intenzív terápiás, bentlakásos nyári
táborokat, kirándulásokat az osztályon
gondozott gyerekeknek. Idén nyáron há-
rom alapítvány – a Sundancer Gyermek-
üdültetési Alapítvány, a Turicum Magyar-
Finn Párbeszédért Alapítvány és a
Plastilina Alapítvány – támogatásával

valósultak meg a programok. Ezek a szer-
vezetek 3 millió forinttal segítették elõ a
gyerekek gyógyulását, a résztvevõk tar-
talmas idõtöltését.

INGYENESEN, FOLYAMATOS
FELÜGYELETTEL

Hétfõ délelõtt sajtótájékoztatón össze-
gezték az eddig megszervezett, hét terápi-
ás, bentlakásos tábor eredményeit. Dr. Kán-
tor Katalin osztályvezetõ fõorvos arról be-
szélt, hatalmas eredmény, hogy ezek a tá-
borok ingyenesek, és mindvégig specialis-
ták foglalkoznak a fiatalokkal, akiket akár
a szüleik is elkísérhetnek.

A felajánlott pénz arra is elegendõ,
hogy folytatódjanak a terápiás táborok.
Hétfõtõl a beregi Márokpapiban indult új
speciális tábor fogyatékkal élõ gyerekek
számára.



OKTATÁS

2017. AUGUSZTUS 11. 5

Július végén kiderültek a felvételi ponthatárok, 105 868
fiatal közül 72 641-en kezdik meg tanulmányaikat (a Nyír-
egyházi Egyetemre 1139 fõ nyert felvételt) valamely fel-
sõoktatási intézményben. A diploma átvételéig azonban
rögös út vezet, ami nemcsak a diákokat, hanem a szülõk
pénztárcáját is megterheli. A kérdés már csak az, hogy
mennyire. Utánajártunk...

Felmérések szerint körülbelül 30 millió forintot költ egy
átlagos család egy gyerek taníttatására az óvodától az ál-
lamvizsgáig – ebbe nemcsak a tankönyvek, tanszerek és
különórák, hanem az étkezés, a ruházkodás és a tartós
fogyasztási cikkek árát is beleszámolták. Az összeg elsõre
meghökkentõnek tûnik, aztán egy rövid számolás után
kiderül, ez bizony akár a valóság is lehet... Megnéztük,
hogy mennyibe kerül egy diploma megszerzése Nyíregy-
házán, Debrecenben és a fõvárosban.

AKÁR MILLIÓS TANDÍJ

A továbbtanuláshoz kapcsolódó költségeket nagyban
befolyásolja, hogy államilag finanszírozott képzésre vagy
költségtérítésesre jutott-e be valaki.

A féléves tandíj összege iskolától és szaktól függõen 110
000 és másfél millió forint között van. Nézzünk egy példát.
Az egyik legnépszerûbb szak idén is a programtervezõ in-
formatikus képzés volt. A Nyíregyházi Egyetem nappali
munkarendjére (költségtérítéses finanszírozási formában)
282 ponttal lehetett bekerülni, és ezért félévente 220 000
forintot kell fizetni. A Debreceni Egyetemen ugyanerre a
szakra és munkarendbe már 285 000 forintot, a Budapesti
Eötvös Lóránd Tudományegyetemen pedig (esti képzésen)
230 000 forintot. A szak hat féléves, vagyis a tandíj hozzá-
vetõlegesen másfél millió forintba kerül a 3 évre.

PROGRAMTERVEZÕ INFORMATIKUS SZAK

INTÉZMÉNY NEVE    KÖLTSÉGTÉRÍTÉS ÖSSZEGE

Nyíregyházi Egyetem 220 000 Ft

Debreceni Egyetem 285 000 Ft
Eötvös Lóránd Tudományegyetem 230 000 Ft

MEGHÖKKENTÕ ÁRAK! ENNYIBE KERÜL A „DIPLOMA”

KOLI VAGY ALBÉRLET?

A költségeket persze az is befolyásolja, hogy a to-
vábbtanuláshoz el kell-e költözni otthonról akár egy
másik városba. A lakhatás legolcsóbb formája a kollé-
gium. Ezek ára eltérõ, függ iskolától, várostól és persze
attól is, hogy állami vagy önköltséges formában tanul-e
tovább a diák.

A Nyíregyházi Egyetem 1-2-3. épületében (2x2 ágyas
szoba) (államilag támogatott képzésnél) már 12 500
Ft/hó áron lehet kollégiumot kapni. A Debreceni Egye-
tem Kossuth kolijában 23 000 forintért (két férõhelyes),
a Budapesti Schönherz Kollégiumban pedig 9320 fo-
rintért (itt négyen vannak egy szobában). 3 évre szá-
mítva ez átlagosan 4–500 000 forintos kiadást jelent.
Ha valaki az albérletet választja lakhatásként, nagyon
utána kell járni, ugyanis az árak eltérõek lehetnek.
Nyíregyházán és Debrecenben egy garzonért 50–60
ezer forintot is elkérnek a tulajdonosok, a kétszobás
lakásokért pedig 70 és 100 ezer forintot. Pesten ez az
ár már jóval magasabb, ott az albérletek 120 és 200
ezer forint között alakulnak. Ebben pedig még nincs
benne a rezsi sem...

VÁROS            KOLLÉGIUM ÁRA      ALBÉRLET ÁRA

Nyíregyháza 12 500 Ft 50–60 000 Ft

Debrecen 23 000 Ft 50–60 000 Ft

Budapest 9320 Ft 120–200 000 Ft

JEGYZETEKTÕL AZ „UTAZÁSIG”

A lakhatás és az esetleges tandíj mellett persze nem
szabad megfeledkezni az utazásról sem. Nyíregyhá-
zán egy összvonalas havi bérlet ára 6480 forint, Deb-
recenben a DKV bérleté 3700 forint, Budapesten pe-
dig 3450 forint. Ha pedig vonatra kell szállni, hogy
elérhessük az oktatási intézményt, akkor ez Nyíregy-
háza és Debrecen között 615 forintot jelent, míg Nyír-
egyháza és Budapest között 2930 forintot (egyszeri
utazás). Ezekhez a költségekhez jön még hozzá a gó-
lyatábor, a könyv, a tanszer, az étkezés, a ruha, egy
laptop, a nyomtatások, a költõpénz és persze a „vég-
telen” lista... Bárhogy osztunk, szorzunk, a végössze-
get minden bizonnyal nem lehet megúszni milliós
nagyságrend alatt, de látni gyermekünket talárban,
kezében diplomájával – akik már meg- és átélték, tud-
ják: minden pénzt megér...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Nyíregyházi Egyetem diplomaosztó, 2017
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ELKÉPESZTÕ ELISMERÉS:
VILÁGMÉRETÛ SZÉPSÉGVERSENYEN LETT ELSÕ A 10 ÉVES NOÉMI

Túlzás nélkül szinte felrobbantotta a sajtót a napokban
a hír, amikor kiderült: a magyar gyerekek letarolták a
mezõnyt a Bulgáriában megrendezett világméretû szép-
ségversenyen, és több díjat is hazahoztak. Köztük a Nyír-
egyházán élõ Szilágyi Noémi, aki – a hét ország közel
harminc gyönyörû csemetéjét felvonultató mezõnyében
– elnyerte a Grand Prix díjat, ezzel õt választották a tel-
jes verseny elsõ helyezettjének.

Hétvégén rendezték meg a Little Miss & Mister World
nevezetû nemzetközi szépségversenyt Bulgáriában, ahol a
magyar csapat fantasztikusan teljesített. Hazánkat öt indu-
ló képviselte és mindegyikük díjjal tért haza. A mindössze
4 éves Menyhárt Lola a Little Miss Europe címet kapta, így
õ lett Európa legszebbje. A 11 éves Bálint Kevint a legjobb
modellnek választották, a hatéves Horváth Noel és Hege-
dûs Nóra talentdíjjal lett gazdagabb, a 10 éves, nyíregyházi
Szilágyi Noémi, az Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium kisdiákja pedig elnyerte a Grand Prix
díjat, azaz õ lett a teljes verseny elsõ helyezettje.

NYÍREGYHÁZÁTÓL BULGÁRIÁIG

– Nyíregyházán élünk és egyik nap arra lettem figyel-
mes a Facebookon, hogy elõválogatót hirdetnek a szabol-
csi megyeszékhelyen. Megkérdeztem Noémitõl, hogy mit
szólna hozzá, ha õ is indulna. Tetszett neki az ötlet, el-
mentünk és végül õ lett az elsõ – emlékezett vissza a ver-
seny elõzményeire Szilágyi Katalin, Noémi anyukája. Ezt
követõen a Balaton partján, Siófokon folytatódott az or-
szágos megmérettetés, ahol részt vettünk egy négynapos
táborban. Itt Noémié lett a második díj, a szervezõ pedig
felajánlotta nekünk, hogy kiviszi Noémit a Bulgáriában
megrendezendõ világversenyre. Mi pedig nem haboztunk
sokáig. Úgy döntöttünk, hogy „megyünk”. Ez volt egyéb-
ként az elsõ világverseny, amelyen Noémi indult, elõtte
csak hazai versenyeken szerepelt.

A VILÁG SZÁMOS PONTJÁRÓL

Hét ország közel harminc gyönyörû csemetéje vett részt
a világméretû gyermekszépségversenyen, amelyen több
különbözõ ruhában kellett fellépniük. Így estélyiben, nép-
viseleti, valamint utcai ruhában, illetve valamilyen tetszõ-
leges elõadással is készülniük kellett.

– Noémi a táncot választotta. Ebben sajnos picit gyengék
voltunk, mert nem volt elég idõnk felkészülni rá. Eszünkbe
se jutott, hogy gyõzni fogunk, csak szerettük volna kipróbál-

ni, hogy milyen egy ilyen versenyen részt venni. A megmé-
rettetés elõtt nézegettem a világverseny honlapját, amelyen
ott volt az összes induló és tényleg nagyon szép gyerekeket
láttam, gyönyörû ruhákkal, felkészült produkciókkal. Mikor
elkezdték kihirdetni a Grand Prix díj gyõztesét, én elõször fel
se fogtam. Végig angolul beszéltek és nem értettem. Hatal-
mas élmény volt nekünk ez a verseny, nagy öröm ez a díj a
kislányomnak, nagyon élvezte végig, és persze mi is büsz-
kék vagyunk rá. Ráadásul picit hamarabb megérkeztünk
Bulgáriába, így egy kis nyaralás is beleférhetett.

MAGYAR PÁLINKA ÉS KOLBÁSZ

– Amellett, hogy a gyerekek különbözõ ruhákban
felvonultak és elõadtak valamilyen nekik tetszõ pro-
dukciót, az is a verseny része volt, hogy az indulók
mutassák be saját országuk ételeit, italait. Mi igazi
magyar pálinkát, meg kolbászt vittünk magunkkal, ami
nem meglepõ, hogy nagy tetszést aratott.

DOMINIKÁRA IS HÍVJÁK

– Noémi nagyon szép kislány, sokat sportol, nagyon imád-
ja a síelést és röplabdázik. Bízom benne, hogy még nagyon
szép eredményeket fog elérni. Korábban még nem szere-
pelt ilyen versenyen, de nagyon megszerette, jól érezte
magát. Még nincsenek nagy céljai. Régebben említette, hogy
esetleg állatorvos szeretne lenni, de ez még biztosan vál-
tozni fog. Modellkarrierben egyelõre nem is gondolkodik.

A büszke édesanya elárulta, Noémit azóta már meg-
hívták a jövõ héten megrendezendõ magyarországi világ-
versenyre, illetve azt követõen a Dominikai Köztársaság-
ba is, de még egyelõre nem tudják, hogy részt vesznek-e
ezeken. Most még a pihenésé a fõszerep. Beszélgetésünk-
kor is éppen a Balaton partján, Siófokon táborozott... a
VILÁG egyik legszebb kislányaként.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
augusztus 18. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. To-
vábbi információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543)
ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: környezetvédelmi referens.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre, 2017. szeptember 1-
jétõl 2017. december 31. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) szá-
mú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munka-
kör betöltõje által ellátandó feladatok:

Környezetvédelmi feladatok:
– a helyi jelentõségû természeti értékek védelmével kapcsolatos szakmai felada-

tok, a környezetvédelemmel, valamint a folyékony- és szilárdhulladék-gazdál-
kodással kapcsolatos nem hatósági feladatok ellátása;

– az önkormányzat illetékességi területén a környezet állapotáról elemzések ké-
szítése;

– közremûködés a településrendezési és -fejlesztési tervek környezetvédelmi elõ-
készítésében, e tekintetben a környezetvédelmi szempontok érvényesítése;

– az országos környezetvédelmi programban foglalt célokkal, feladatokkal össz-
hangban készített települési környezetvédelmi program készítése és az abban
foglalt feladatok végrehajtása;

– területek zajvédelmi szempontból fokozottan védetté nyilvánítása;
– csendes övezet kialakításának elrendelése a zaj ellen fokozott védelmet igénylõ

létesítmény körül;
– helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapítása;
– védett kategóriába tartozó területeken alacsonyabb levegõtisztaság-védelmi kö-

vetelmények megállapítása;
– rendelettel rendkívüli levegõtisztaság-védelmi intézkedési terv (füstköd riadó-

terv) megállapítása;
– az avar és kerti hulladék égetésére, továbbá a háztartási tevékenységgel okozott

légszennyezésre vonatkozó szabályok megállapítása;
– az önkormányzati környezetvédelmi alappal való rendelkezés és gazdálkodás.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a

juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– a közszolgálati tisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.

rendelet 1. melléklet 26. számú pontjában környezetvédelmi feladatkörhöz meg-
határozott végzettség.

Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– problémamegoldás, kommunikációs készség, objektivitás, írásbeli kifejezõkészség,
– gépjármûvezetõi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylésé-

rõl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2017. szeptember 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erõforrás Me-

nedzsment munkatársa nyújt (42/524-524/103-as mellék, 524-567).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri

Hivatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. – 131-es iroda).

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 31.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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INDUL A PARLAGFÛSZEZON
SEGÍTHET AZ ESÕ

A parlagfû pollenszórását az idõjárás jelentõsen befo-
lyásolja. A vasárnap éjszaka érkezett esõs idõ enyhíti a
pollenfertõzöttséget térségünkben is, ugyanakkor a csa-
padék miatt a parlagfû intenzívebben nõ, így irtására is
jobban kell majd figyelni. A törvényi elõírásoknak megfe-
lelõen júliustól már elindultak a hatósági ellenõrzések. Akik
nem irtják az allergén növényt, bírságot is kaphatnak. A
büntetés mértéke az adott terület parlagfüves szennyezett-
ségétõl függ – pár tízezer forintos vagy akár milliós bünte-
tés is kiszabható. Az allergiás tünetek megelõzése, csök-
kentése érdekében a betegeknek érdemes felkeresniük ke-
zelõorvosukat. A parlagfûszezonban az allergiások az ak-
tuális helyzetrõl az ÁNTSZ weboldalán található, napon-
ta frissülõ, több város adatát is tartalmazó jelentésbõl tájé-
kozódhatnak.

(Szerzõ: Dér Vivien)

MFB PONT NYÍREGYHÁZÁN

A parlagfû augusztusban kezd el intenzíven virágozni
és így egyre több embernek okoz kellemetlen tünetet. Az
érzékenyeknek már most érdemes elkezdeni a védeke-
zést, de az esõs idõ is segíthet(ne).

A pollen, azaz a szóródó virágpor rengeteg problémát
okoz az allergiásoknak. Most a csalánfélék pollenkon-
centrációja a közepes-magas tartományban alakul. Ese-
tenként magas koncentrációban lehet jelen a kenderfé-
lék virágpora is. A pázsitfûfélék és az útifû pollenkon-
centrációja jellemzõen alacsony marad. Az üröm és a
libatopfélék virágporának mennyisége általában szintén
alacsony, bár esetenként közepes is lehet. Elõfordulhat
még a levegõben a lórom, a kevésbé jelentõs allergének
közül pedig a hárs, a fenyõfélék, a ciprus- és tiszafafé-
lék, valamint a pillangósvirágúak pollenje is. A kültéri
allergén gombák spóraszáma jellemzõen a magas tarto-
mányban alakul, de helyenként a nagyon magas szintet
is elérheti.

ERÕSEBB POLLENFERTÕZÖTTSÉG

A legfrissebb pollenjelentés szerint a következõ na-
pokban a parlagfû pollenkoncentrációja várhatóan or-
szágszerte emelkedni fog. Dr. Salzmann Marianna, me-
gyei tiszti fõorvos a Nyíregyházi Televízió kérdésére el-
mondta, a parlagfû augusztusban és szeptemberben szór-
ja a pollent. Az érzékenyeknek már most érdemes elkez-
deni szedni a gyógyszereket. Ilyenkor ajánlott gyakran
arcot és hajat mosni, ez is segíthet az allergiásoknak. –
Érdemes az ágynemûket is sûrûbben mosni, ám azokat
és a ruhákat nem jó a szabadba teregetni, hiszen a polle-
nek ráülepednek azokra – tette hozzá a megyei tiszti fõ-
orvos.

Gyorsabb és hatékonyabb lesz az európai uniós forrá-
sok szétosztása. A Magyar Fejlesztési Bank és konzorciu-
mi pénzintézetei olyan hálózatot hívtak életre, amely
gondoskodik az uniós hitelek és támogatással kombinált
hitelek közvetítésérõl a vállalkozások és a lakossági ügy-
felek számára, most már Nyíregyházán is.

A hitel- és vissza nem térítendõ forrással kombinált
hiteltermékek értékesítésére a Magyar Fejlesztési Bank
tavaly egy 442 MFB Pontból álló hálózatot hozott létre.
Ezt további 200 ponttal bõvítik, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében összesen 9 városban állnak az ügyfelek ren-
delkezésére a pénzügyi szakemberek – Nyíregyházán az
OTP Bank belvárosi fiókjában. Az MFB regionális érté-
kesítési támogatója, Polonkai Tamás a Nyíregyházi Tele-
víziónak elmondta: – A Magyar Fejlesztési Bank az MFB
Pontokon keresztül az európai uniós forrásokat teríti. A
vállalkozásoknak – a kormány által meghatározott stra-
tégiai célok alapján – kínál termékeket, forrásokat, fõleg
0 százalékos kamatokkal. Ezek visszatérítendõ források,
de kamatmentesek.

MAGÁNSZEMÉLYEKNEK IS

A termékek és szolgáltatások a vállalkozások, valamint
a lakossági ügyfelek számára is elérhetõek. Errõl már az
OTP Bank nyíregyházi igazgatója beszélt. Dr. Kokas
Attiláné elmondta, ha például egy kismama gyesen van és
úgy gondolja, hogy õ belépne az aktív munkaerõpiacra,
szeretne indítani egy vállalkozást, akkor kedvezõ európai
uniós hitelhez juthat és abból elindíthatja a vállalkozását.
– A magánszemélyek számára pedig azért fontos ez az új
lehetõség, mert lakásaik, társasházaik és családi házaik
korszerûsítéséhez tudnak MFB-s, európai uniós hitelt fel-
venni és abból korszerûsítéseket végrehajtani, megújuló

energiaforrásokat használni.

GYORS ÉS HATÉKONY SEGÍTSÉG

A rendszer célja, hogy minél több helyen szakértõ se-
gítséget kínáljanak a támogatások kihelyezésében és a kap-
csolódó pénzügyi szolgáltatásokban. Nyíregyháza alpol-
gármestere, dr. Ulrich Attila a rendezvényen hangsúlyoz-
ta, azt tartja a legfontosabbnak, hogy akár a magánsze-
mélyek is igényelhetnek 0 százalékos hitelkonstrukciót.
Ez pedig tovább élénkíti a gazdaságot. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében mintegy 30 ezer gazdálkodó szerveze-
tet tartanak nyilván – õket is érintheti a hálózat bõvítése.
Ezért többek között a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Építész Kamara, a Kereskedelmi és Iparkamara,
valamint a Kormányhivatal vezetõi is felajánlották segít-
ségüket.

(Szerzõ: Dér Vivien)

ROMA
HOLOKAUSZT

A roma holokauszt áldozataira emlékezett a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Roma Nem-
zetiségi Önkormányzat az Északi temetõben. 1944.
augusztus 2-áról 3-ára virradóra számolták fel az
auschwitz-birkenaui cigánytábort, kivégezve utol-
só háromezer lakóját.

Cigányzenével is emlékeztek a roma holo-
kauszt áldozataira múlt hét csütörtök délután az
Északi temetõben. Majd a magyar és a roma him-
nuszt követõen emlékezõ beszédekkel idézték fel
a 73 évvel ezelõtti eseményeket. A zsidók mel-
lett a romákat is koncentrációs táborokba zárták,
több ezer cigányt ál orvosi kísérletekkel kínoztak
meg, megnyomorítottak, vagy munkaszolgálaton
haltak meg. Varga Dénes, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Területi Roma Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke a rendezvényen elmondta, 1944.
augusztus 2-áról 3-ára virradóan több mint há-
romezer romát gyilkoltak meg a nácik és ennek
az emlékére tartják minden évben a holokauszt
megemlékezést.

NEMZETKÖZI EMLÉKNAP

A Cigány Világszövetség 1972-es párizsi kong-
resszusának határozata alapján lett a cigány
holokauszt nemzetközi emléknapja augusztus 2-
a. „Isten könyörülj meg nékünk, Ne szenvedjen
tovább népünk” – így szól a roma himnusz. A nyír-
egyházi megemlékezésen elhangzott, azért fontos
az emléknap és a közös emlékezés, hogy hasonló
soha többé ne történhessen meg még egyszer a jö-
võben. Dr. Tirpák György önkormányzati képvi-
selõ beszédében hangsúlyozta: – Minden olyan
rendszer áldozataira emlékeznünk kell, akik egy
ordas, aljas eszme kárvallottjai. Ilyen volt a fasiz-
mus és a nácizmus is, ezért fontos, hogy fejet hajt-
sunk az áldozatok elõtt, akik elszenvedték a törté-
néseket.

KÖZÖSEN KOSZORÚZTAK

A nyíregyházi és több megyebeli település roma
közössége együtt emlékezett a roma holokausztra,
a porajmosra. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területi Roma Nemzetiségi Önkormányzat meg-
emlékezésén a megyei és a városi önkormányzat
képviselõi is lerótták kegyeletüket a roma emlék-
mûnél.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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FOCISTA A VÍZBEN – FINA BUDAPEST 2017
A Magyar Rádió egykori Nyíregyházi Regionális Stúdi-

ójából 2012-ben került a fõvárosba P. Fülöp Gábor, aki a
Rádió Sport Osztályán lett szerkesztõ-riporter. Elsõsor-
ban élvezetes focimeccs-közvetítéseirõl „nevezetes”, de
a hazai vizes vb döntõ pólómeccse elõtt azt is õ jelentet-
te be, hogy a szerbek aranyárban árulták a végsõ össze-
csapásra felvásárolt jegyeiket a horvát szurkolóknak. Ezt
dobta a gép. A tavalyi olimpia után ismét kollegális ér-
deklõdés telefonon/e-mailben a nagy eseményrõl...

– Hány meccsed, milyen érmeid voltak a vizes vb-n
tudósítóként?

– Csak és kizárólag vízilabda. Hat férfi és hat nõi. A re-
mélt két érem helyett egy, az sem arany. Nem is megyünk
Horvátországba nyaralni! Mind a 12 magyar érdekeltségû
meccset közvetítettem a Kossuth Rádióban, és legalább
ennyi egyéb találkozót televízióban, az M4 Sporton. Volt,
hogy napi három mérkõzést „játszottam” le.

– Interjúk?
– A sok-sok meccs után én voltam a rádió pályaszéli

riportere, legalább félszáz interjút készítettem.
– Alapvetõen hogyan állsz a vízzel?
– Nem fulladok bele. Eleget gyakoroltam a Sóstói-tó át-

úszásával. Idõnként szoktam úszni, manapság is egy-másfél
kilométert. Hivatalos vízilabdameccsen persze nem ját-
szottam. A két éve eltört és már nem százszázalékos kö-
nyökömmel különben se nagyon menne, úgyhogy Vámos
Marcinak nem kell féltenie a helyét.

– Akkor inkább a labda. Alapvetõen te focitudósító
vagy.

– A labda az örök szerelem! Vele minden könnyebb és
jobb. Kérdezzék meg a nõi és a férfi vízilabdázókat egy-
egy úszóedzés után.

– Ezért volt a póló?
– Nem. Azért, mert az elmúlt években így alakult. Rám

talált és megkedveltük egymást. Már kezdem alaposan
megismerni.

– Kaptad vagy kérhettél?
– Most kaptam, kérni sem kellett. Amúgy sem vagyok

az a kilincselõs fajta. Ráadásul Novotny Zoltán az úszást
közvetítette Deák Horváth Péterrel, s bármennyire jó ri-
porterek, õk sem tudtak egyidõben két helyen lenni.

– Milyen volt a vb infrastruktúrája?
– A félelmek ellenére remek. A margitszigeti vízilab-

da-helyszín mellett voltam szurkolni és tájékozódni a
Duna Arénában, aztán a városligeti szinkronúszó mobil
lelátón is.

– Nyilván, más volt az élmény, a felkészülés, a találko-
zások, mint a szimpla versenyeken. Van ilyen egyálta-
lán? Vagy ünnep nektek minden sípszó és lövés?

– Mivel elég gyakran találkozom, készítek interjúkat
sportolókkal, edzõkkel, valamint dolgoztam két vizes vi-
lágbajnokságon korábban, nagy meglepetés nem ért. Per-
sze, ez a hazai vb különleges volt. A vízilabdában – a
focival ellentétben – kevés információ áll rendelkezésre.
Az évek alatt a nemzetközi élmezõny nyitott könyvvé vá-
lik. Az érdekességeket, összefüggéseket magunknak kell
megtalálni. Ugyanakkor rádióban kevésbé ezek a fonto-
sak. Sokkal inkább a játék követése, szemléletes közvetí-
tése a lényeg, és az érzelem, szenvedély, illetve a nyelvi
sokszínûség.

– Jó, hogy itthon volt, vagy szeretsz utazgatni?
– A feleségem szeret utazni, én nem különösebben.

Amióta 2010 szeptemberében a stockholmi svéd–magyar
labdarúgó Eb-selejtezõre kiküldtek, alaposan belejöttem.
50 nap London az olimpián és a paralimpián, kétszer
huszonegynehány nap Brazíliában futball vb-n és olimpi-
án. De én leginkább a pár napos utakat kedvelem.

– Találkoztál-e nagy emberekkel? Szabó Tündével? Is-
meri egymást a két nyíregyházi?

– Lassan immunis leszek a híres emberekre, annyit lá-

tok. Most sem hozott lázba, hogy a hollywoodi színész,
Asthon Kutcher járt a pólómeccsekre. Szabó Tündével
eddig egyszer készítettem interjút, õ a riporteri pályafutá-
som elõtt volt élsportoló. Érdekes, az édesanyja már segí-
tett is rajtam: vért vett tõlem a kórház Sóstói úti részlegé-
ben, majd türelemmel megvárta, amíg magamhoz térek a
laborvizsgálatom után.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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Magyar pólós gólöröm – bár a döntõt elbuktuk, a közönség végig a csapat mellett volt



AKTUÁLIS

2017. AUGUSZTUS 11.10

NINCS KANYARÓS BETEG NYÍREGYHÁZÁN
Kanyarós gyerekeket ápoltak a nyíregyházi Jósa And-

rás Oktatókórházban. Az öt román állampolgárságú gye-
rek még a múlt hét elõtt került a kórház infektológiai
osztályára. A szakszerû ápolásnak köszönhetõen jobban
lettek, és a hétvégén haza is engedték õket. A szakembe-
rek nem tartanak kanyarójárvány kialakulásától Magyar-
országon.

 
Egy, a Nyíregyházi Televíziónak nyilatkozó fiatalasszony

épp a háziorvosához tolta kétéves kislányát kedden, hi-
szen az orvosa arról értesítette, hogy a gyereknek kanyaró
elleni védõoltást kell kapnia.

ROMÁNIÁBÓL HURCOLTÁK BE

Azért ajánlják az oltást, mert július végén öt kanyarós
kisgyereket szállítottak a nyíregyházi kórházba. A fertõ-
zöttekrõl azt lehet tudni, hogy romániai piacozó kereske-
dõk gyerekei és az egyiküket súlyos állapotban szállítot-
ták a kórházba. A kanyarós gyerekeket az infektológiai
osztályon ápolták. Olyan gyógyszereket kaptak, amitõl
jobban lettek. Még az a gyerek is, aki súlyos állapotban
került a kórházba, így aztán néhány nap múlva kienged-
ték õket.

 
GYÓGYULTAN TÁVOZTAK

A nyíregyházi kórház közleményt adott ki az esetrõl.
Ebben azt írják, hogy július 29-én négy gyereket szállítot-
tak kanyarós megbetegedéssel a kórház sürgõsségi osztá-
lyára, majd másnap még egy gyermeket hasonló tünetek-
kel. Mindannyian román állampolgárok, korondi szárma-
zásúak. Életkorukat tekintve a legfiatalabb 6 hónapos, a leg-
idõsebb 6 éves. Védõoltásban nem részesültek, mivel Ro-
mániában a kanyaró elleni védõoltás nem tartozik a köte-
lezõ oltások közé. A gyerekek a múlt hétvégén gyógyultan
távoztak az intézménybõl, így a nyíregyházi Jósa András
Oktatókórházban jelenleg kanyarós beteg nincs. A Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei tiszti fõorvos kedden délután
további információkat közölt a történtekrõl.

ELKÜLÖNÍTVE KEZELTÉK ÕKET

Dr. Salzmann Marianna elmondta, a gyerekek ideigle-
nesen voltak Nyíregyházán, a fertõzõ betegséget pedig még
Romániában kapták el. – A megbetegedettek állandó ma-
gyar lakcímmel nem rendelkeztek. Magyarországi tartóz-
kodásuk idején nyíregyházi szálláshelyet vettek igénybe.
Ezek alapján a gyerekek a gyermekosztályon külön kórte-
remben, külön személyzettel, a szigorú higiénés feltéte-
lek biztosítása mellett lettek elkülönítve. A betegekkel érint-
kezettek felderítésére a bejelentés napján sor került, majd
másnap a civil lakossággal kontaktusba kerültek oltása is

ÉPÜL AZ ÓVODA A KÓRHÁZBAN

megtörtént – idézett a hivatalos közleménybõl kérdésünkre
Salzmann Marianna, megyei tiszti fõorvos.

NEM TARTANAK JÁRVÁNYTÓL
– Tehát nemcsak a civileket, hanem a gyerekekkel kap-

csolatba került munkatársakat is beoltják – hangsúlyozta
az ÁNTSZ tiszti fõorvosa. Arról is tájékoztatást adtak, hogy
a román–magyar határ közelében folyamatosan szûrik az
egészségügyi dolgozókat, és ha szükséges, kanyaró elleni
védõoltást is kapnak. A tisztiorvosi szolgálat ezért nem
tart egy esetleges kanyarójárvány kialakulásától.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A kórházi, munkahelyi óvoda építkezési munkálatai
láthatóan jó ütemben haladnak az intézmény területén.
Az épületnek – melynek alapkövét július elején tették le
– a falai már elkészültek, jelenleg a tetõszerkezet felépí-

tése zajlik. Ezt követõen a válaszfalak felhúzására kerül
sor. A 320 millió forintos beruházásból 75 férõhelyes
óvoda készül, mely nagyban megkönnyíti az ott dolgo-
zó, kisgyermekes anyukák, családok életét.

IDÕSEKNEK IS SEGÍTENEK DIÁKMUNKÁBAN
Még tart az önkormányzati diákmunka. A program-

ban részt vevõ fiatalok napi hatórás munkaidõben dol-
goznak augusztus végéig. Nyíregyházán összesen közel
400 fiatalt foglalkoztatnak, a legtöbben óvodákban vagy
a polgármesteri hivatalban dolgoznak, ám sokan az idõ-
sek ellátásában segédkeznek.

– A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ fogyaté-
kos és pszichiátriai betegekkel is foglalkozik, ám a köz-
pont elsõdleges szakterülete az idõsellátás. Nappali in-
tézmények, klubok és bentlakásos intézmények – közel
kétezer ellátottja van a központnak. Az önkormányzati
diákmunkások a Pacsirta utcai gondozási központban is
segítenek – mondta a Nyíregyházi Televízió kérdésére
Szilvásiné Bojda Márta, a központ igazgatója. Hozzátet-
te, a diákmunkások ebben az évben már 2. turnusban van-
nak jelen az ellátásokban – összesen 20 fiatal segít az idõ-
seknek. – Nagyon nagy odaadással és empátiával foglal-
koznak a szépkorúakkal. Olyan feladatokat látnak el, amire

a szakképzett munkaerõnek a legkevesebb ideje van, pél-
dául beszélgetnek az ellátottakkal és sétálnak velük.

EREDMÉNYES A PROGRAM

A Nyári diákmunka-program sikerességét mutatja, hogy
2016-ban több mint 26 ezer fiatal szerzett munkatapasz-
talatot a programban. Idén Nyíregyházán többek között a
polgármesteri hivatalhoz és több önkormányzati fenntar-

Az alábbiakban egy, az elsõ turnusban dolgozó, Zrí-
nyi Ilona Gimnáziumban tanuló diák, Tudja Zsófi él-
ménybeszámolóját adjuk közre, rövidítve, köszönet
érte!

„ Tavaly nyáron az önkormányzatnál dolgoztam di-
ákmunkásként, így idén is oda jelentkeztem, viszont idén
a nagyszámú túljelentkezés miatt kiközvetítettek külön-
bözõ helyekre, így kerültem a hatos számú idõsek klub-
jába. Az elején félve mentem oda, nem tudtam mire
számítsak, de kár volt tartanom ezektõl, hiszen nagy
szeretettel fogadtak az ott dolgozók, és a klubtagok is,
nemcsak a munkáról beszélgettünk, hanem bármilyen
ügyes-bajos dologgal fordulhattam hozzájuk. Új terüle-
ten próbálhattam ki magam, elsõsorban az ott lévõ tech-
nikai feladatokban segédkeztem, de például egy izgal-
mas kvízt is játszottunk a nyugdíjasokkal, amit diáktár-
sammal állítottunk össze nekik. A hatos számú idõsek

klubjának tagjai egy percre sem unatkozhattak, mindig
volt valamilyen program. Egyik nap nagy örömmel mu-
tatták meg nekünk az elmúlt félévben készült képeket,
és nosztalgiázva mesélték el a farsangon vagy a pala-
csintapartin történteket. Izgatottan készültünk együtt az
ott lévõ ásványkiállítás megnyitójára, amit az egyik klub-
tag fia és unokája gyûjtött össze és állított ki, ami még
augusztus 20-áig megtekinthetõ. Közösségépítõ prog-
ramként szalonnát is sütöttünk együtt egy délután, sõt a
csoportos vérnyomásmérések sem maradhattak el. So-
sem gondoltam, hogy ennyire közel kerülnek majd hoz-
zám, és hogy rossz érzés lesz otthagyni, mikor vége az
egy hónapnak. Sok mindent megtanulhattam itt, példá-
ul türelmesnek lenni, vagy hogy mennyire örülnek, ha
ráérünk beszélgetni velük. Összességében amennyire
tartottam elsõre tõle, most annyira örülök, hogy erre a
helyre kerültem és biztos vagyok benne, hogy még
visszalátogatok hozzájuk.”

„ÖRÜLÖK, HOGY ERRE A HELYRE KERÜLTEM”

tású intézményhez is jelentkezhettek az érdeklõdõk. A
Vécsey közi idõsek klubjában is vannak diákmunkások –
õk tornáztatják a szépkorúakat, a nagy melegben pedig
frissítõt is kínálnak nekik. A fiatalok fizetése a minimál-
bér, illetve a garantált szakmunkás bérminimum idõará-
nyos részének felel meg, így a szakképzetteknél 120 750
forint, a szakképzettséggel nem rendelkezõknél 95 625
forint lehet személyenként és havonta.

(Szerzõ: Dér Vivien)

OLVASÓI LEVÉL
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VAJK EZÚTTAL SHERLOCK HOLMES-TÖRTÉNETET RENDEZ
Szente Vajk kiváló rendezésében a Hello, Dolly! zárta

a Móricz Zsigmond Színház elõzõ évadát, s az általa színre
vitt Sherlock Holmes – A sátán kutyája címû bûnügyi tör-
ténet nyitja az ideit szeptember 9-én, a nagyszínpadon.

(A közmondás nyomán, szabadon: „Minden jó, ha a
vége (s az eleje) jó!”)

– Miért esett a választása Conan Doyle világhírû detek-
tívtörténetére? – kérdeztük elõször a neves mûvészt.

– Nagyon szeretem a Sherlock Holmes-történeteket,
szívügyem ezek színre vitele – mondta el lapunknak a
legutóbbi VIDOR Fesztiválon a legjobb rendezésért járó
Capitano-díjjal jutalmazott Szente Vajk. – Szerzõtársam-
mal, Galambos Attilával azon elmélkedtünk, mi az oka,
hogy kevés magyar színház repertoárján szerepelnek a
világ legismertebb nyomozójának kalandjai. Annyira szer-
teágazóak, izgalmasak, szeretik a nézõk, gondoljunk csak
a Robert Downey Jr. és Jude Law fõszereplésével forgatott
filmre! E történetek kihagyása luxus, s ezért gondoltuk
Kirják Róberttel, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ
igazgatójával, hogy készítünk egy ilyen elõadást. A sátán
kutyája õsbemutató lesz. Kapóra jött számunkra, hogy a
Primadonnák címû bohózat szerzõje, Ken Ludwig írt A
sátán kutyája címû krimibõl egy „tisztelettudó” színpadi
adaptációt, ami hûen követi Conan Doyle detektívregé-
nyének történéseit. Mindezt megspékelte azzal, hogy öt
színészre „írta át” a mûvet, akik úgy játsszák el a sztorit,
hogy egyikük Sherlock Holmes, a másikuk Watson, a töb-
bi szereplõt pedig hárman alakítják. Ez hallatlan feladat
elé állítja a színészeket, s remek szórakozást nyújt a né-
zõknek.

ÁTÖLTÖZÉS 2-3 MÁSODPERC ALATT

Mint megtudtuk, úgy döntött a rendezõ, nem jelzéseket
alkalmaznak csupán (mondjuk a bíró foglalkozására egy
paróka utalna), hanem komplett öltözések lesznek. A jel-
mezek terveit Vajk útmutatásainak megfelelõen úgy ké-
szítette Kovács Yvette, hogy lehetséges legyen két-három
másodperc alatt tetõtõl talpig átváltozni, amihez a három
színésznek több mint 50 ruha áll rendelkezésére. Ilyet rit-
kán láthat a nyíregyházi közönség, úgyhogy több szem-
pontból is kuriózum lesz az elõadás. A címszereplõ nyo-
mozót a munka élteti. Amikor jön egy új ügy, azt vizsgál-

ja: „enyhíthet-e halandó létünk végtelen unalmán?”
Ugyanis unatkozik, amikor nem dolgozhat. A sátán ku-
tyája olyan rejtély, ami egybõl felcsigázza az érdeklõdé-
sét. A misztikum mögött emberi titkokat érez, nagyon he-
lyesen. Különleges képességei vannak, melyek azonban
az emberi lehetõségek határain belül vannak. Furcsa figu-
ra, aki olyan összefüggéseket lát meg a dolgok mögött,
amikre mások képtelenek. (Már korábban is tapasztaltam,
élmény az ifjú rendezõt hallgatni, amint egy-egy mûvet
értelmez.)

KOMOLY KIHÍVÁS A SZÍNÉSZEK SZÁMÁRA

– Egy krimi történetét nem illik elmesélni, de a regénnyel
ellentétben a színpadon egy szálon fut majd a cselekmény,
melynek végeredménye a gyilkosság rejtélyének megfej-
tése – folytatta. – A detektívet Horváth Sebestyén Sándor,

segítõjét, dr. Watsont Illyés Ákos alakítja. Nekik termé-
szetesen nem kell sokszor öltözniük, de például Puskás
Tivadar 15 szerepet játszik, miközben 32-szer öltözik át.
A nõket Ullmann Mónika, illetve Kuthy Patrícia alakítja
kettõs szereposztásban. Félelmetesen jók! A harmadik
„átváltozó mûvész” Rák Zoltán. Õ mondta nekem, hogy
akkor a legkönnyebb a dolga, amikor már bejutott a szín-
padra. Iszonyúan sok a szövegük, mindegyiket más ka-
rakterbõl kell mondani, más akcentussal, más szóhaszná-
lattal, ami elképesztõ torna az agy számára, de nagyon jól
„megugorják”. Bármennyire jó színész is valaki, kérdés,
tud-e egyik pillanatban utcagyerekké, a másikban öreg-
asszonnyá, a harmadikban fiatal leánnyá válni. Ugyanak-
kor minden színész ilyenfajta kihívásokért jön erre a pá-
lyára, hogy megmutathassa, mire képes! – összegezte ta-
pasztalatait Szente Vajk.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Pillanatkép a Hello, Dolly! címû darabból, amit szintén Szente Vajk rendezett (Fotó: Janics Attila)
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Még 15 nap, és elstartol az év legvidámabb hete
Nyíregyházán. A VIDOR Fesztivál augusztus 25. és
szeptember 2. között megújult arculattal, három
kontinens elõadóival, valamint régi és új fesztivál-

„MINDENHOVÁ VISSZÜK A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK HÍRÉT”

helyszínekkel várja a színház és a zene szerelmeseit.
A teljesség igénye nélkül lesznek koncertek, filmvetí-
tések, gyerekelõadások, dumaszínház, táncházak, iro-
dalmi estek, és persze megtekinthetõ majd a magyar-

országi vígjátéktermés legjava is. Következõ szá-
munkban elolvashatják a VIDOR Fesztivál részle-
tes programját, addig pedig egy kis ízelítõ a zenei
kínálatból:

A Margaret Island az egyik legsikeresebb pályakezdõ
zenekar a hazai könnyûzenei palettán. A fiatal csapat nép-
szerûsége töretlenül ível felfelé. „Esõ” címû daluk 2016-
os berobbanását követõen mára a legnagyobb hazai fesz-
tiváloknak, vidéki kluboknak és rádiós toplistáknak is ál-
landó színfoltjává váltak. A VIDOR Fesztivál elsõ nap-
ján, augusztus 25-én, pénteken, Nyíregyházán is fellép-
nek, ahol a Kossuth téri nagyszínpadon 19 órától mutat-
ják be, hogy milyen az igazi „örömzenélés”. Lábas Viki-
vel, a zenekar énekesével beszélgettem...

– Szinte minden évben koncerteztek Nyíregyházán.
Tavaly a FÕHE-n, idén a Szent Iván éji rendezvényen lép-
tetek fel. Milyen emlékeitek vannak a városról, az itteni
koncertjeitekrõl?

– Nagyon szeretünk Nyíregyházán játszani, egyik kedves
Margaret-hallgatónk is nyíregyházi és õ miatta is jó érzés
helyben örömzenélni. A tavalyi FÕHE-n ismerkedhettünk
elõször össze a nyíregyházi közönséggel és szerintem egész
jó hangulatú koncertet sikerült együtt létrehoznunk. Idén
gyönyörû helyszínen tarthattunk Szent Iván éji szerelem va-
rázsolást és rengetegen voltak kíváncsiak ránk, így kirúgtuk
a ház oldalát. A Nyíregyházi Állatkert pedig párját ritkítja,
úgyhogy amióta mi is körülnézhettünk, mindenhova visszük
a hírét, hogy érdemes odafigyelni erre a kincsre is.

– A VIDOR Fesztivál legelsõ napján léptek fel. Ti indít-
játok a nagyszínpadi koncerteket. Mivel készültök?

– Nagyon örülünk, hogy augusztus 25-én este mi ze-
nélhetünk majd a Kossuth téren, elhozzuk a kedvenc da-
lokat az elsõ két lemezünkrõl és reméljük, hogy mosoly-
ból és felszabadultságból sem lesz hiány.

– Hirtelen lettetek népszerûek. Mennyire volt tudatos
a karrieretek?

– Hogyha valakinél már karrierrõl beszélünk, akkor ab-
ban azért kell lennie tudatosságnak. Viszont annyira fiatal
a zenekar, hogy ezt karriernek talán még nem is nevez-
hetjük. Nagyon sokat dolgozunk, folyamatosan új dolgo-
kat találunk ki, bõvítjük a zenekar technikai hátterét, ren-
geteget utazunk és koncertezünk, ami nagyon inspiráló
tud lenni, de egyben fárasztó is. Folyamatosan próbálunk
fejlõdni és alázatosak maradni – ha ezt tudatosságnak le-
het nevezni, akkor azok vagyunk. Törõdünk és odafigye-
lünk a dolgainkra, és próbáljuk kihozni mindenbõl a ma-
ximumot.

– Kit tartotok a célközönségeteknek, kinek szólnak a
Margaret Island dalai?

– Úgynevezett célközönségünk nincs, mivel örömze-
nélésrõl beszélünk, ami mindenkihez szól. A koncertek
során is azt tapasztaljuk, hogy a 4 évestõl a 80 évesig min-
den korosztály, család, baráti kör képviselteti magát.

A gimnazisták és az egyetemisták, fiatal felnõttek teszik ki
a hallgatóságunk nagy részét, de ez érthetõ, mivel korban
õk vannak hozzánk legközelebb, de mindig nagy öröm a
tapasztaltabb korosztállyal is találkozni és beszélgetni a
koncertek után.

– Melyik koncertetekre vagytok a legbüszkébbek és mi-
ért?

– Az a jó, ha az ember az összes koncertjére büszke
tud lenni valami miatt, bár számomra a büszkeség nem a
legmegfelelõbb kifejezés. Ha az összes zenekari tag kom-
fortosan érzi magát egy koncerthelyszínen és a maximálisat
tudja nyújtani együtt a színpadon a háttérbõl támogató
nagyon fontos csapattal együtt, akkor történik általában
valami varázslatszerû hangulat a színpadon, amit nem
lehet megfogni, de a közönség és a zenészek is egyaránt
emlékezni fognak rá. Azt szeretjük a legjobban, mikor a
közönség velünk együtt rezeg, felveszi a ritmust és közö-
sen alkotunk felejthetetlen hangulatot.

– Hogyan képzelitek el magatokat 10–15 év múlva?
Mit szeretnétek elérni?

– Szeretnénk ugyanígy színpadon állni, dalokat írni,
lemezeket kihozni, rengeteget koncertezni és segíteni más
fiatal feltörekvõ tehetségeket az útjukon. Nagy öröm len-
ne, ha 10 év múlva beszélhetnénk arról is, hogy a Margaret
nemcsak a magyar ajkú közönségnek kedves, hanem
mások is nyitott szívvel emlékeznek meg róla.

– Ha lehetne egy vágyatok, hol lépnétek fel?
– Kristóf egyik nagy álma, hogy egy izlandi fesztiválon

léphessünk fel, ahol minden zenekar életében csak egy-
szer zenélhet, hisz ez a szabály.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PETRUSKA ANDRÁS:  „JÓ FEJ EMBEREKBÕL ÁLL A KÖZÖNSÉGEM”
Petruska András igazi kuriózumnak számít a hazai

könnyûzenei életben. Gondolatokban gazdag, szókimon-
dó szerzeményei a fiatal zenésznemzedék meghatározó
alakjává teszik. Augusztus 29-én, kedden este 19.00 órá-
tól a Kossuth téren, a Nagyszínpadon ad koncertet. Mint
megtudtuk tõle, nem elõször...

– Karrierem kezdete óta rendszeres fellépõje vagyok a
késõ tavasszal megrendezendõ Akusztikus Zene Ünnepé-
nek Nyíregyházán. Azt hiszem, itt is volt az elsõ nagyobb,
fõvároson kívüli koncertem, és azóta is hálával gondolok
vissza Jónás Tibor barátomra, aki – bár „ismeretlen” ze-
nész voltam – bizalmat szavazott nekem. Két évvel ez-
elõtt már a VIDOR Fesztiválon is felléptem, idén pedig
újra, ami nagy megtiszteltetés számomra. Rendszeres part-
neremmel, Temesvári Bencével fogjuk bemutatni a Kapu-
nyitó címû lemezemet, mellyel tavaly március óta turné-
zunk – kezdte a beszélgetést Petruska András, akitõl ha-
mar megtudom: a legönfeledtebb muzsikálós élményhez
elengedhetetlen a közönség, amibõl remélhetõleg, Nyír-
egyházán sem lesz hiány.

„VAN, AMIKOR MINDANNYIAN SZÁRNYALUNK”

– Örülök a materiális sikereknek. Ilyenek a nagy
fesztiválok, a legendás helyek, a presztízskoncer-
tek. Jól mutatnak az önéletrajzban, de nem minden
esetben ezek a legönfeledtebb muzsikálós élménye-
im, hiszen ott van a másik kategória, az olyan kon-
certek, amelyeken egyszerûen minden stimmel, jó
a közönség, mi is szárnyalunk, egyszerre lélekben
és tudatosságban, függetlenül a közönség és a hely-

szín minõségétõl. Harmadrészt pedig nem felejtem
el a MÜPA-s fellépésemet, amikor a példaképem-
mel, Tommy Emmanuellel közösen adtam elõ az
egyik dalomat.

DALOKBA JEGYZETEL

Hogy mi inspirálja a dalait? Azt mondja, „figyel kifele és
figyel befele”. Ugyanúgy éli az életét, mint mindenki más,
csak közben dalokba jegyzetel.

– Szociológiai tanulmányaimból hozom a szemléletet,
hogy minden érdekes, minden jelenséget lehet boncol-
gatni, hát miért ne tegyem mindezt dalban? Az elsõ leme-
zemen a helyemet kerestem a világban, a 4-es metró meg-
állóinak egy-egy dalt szentelve vizsgáltam a magyarságo-
mat, mit is jelent ez az otthon itt, Európa közepén, szélén.
A második albumomat pedig a 30. születésnapom inspi-
rálta...

Intelligens, humorral fûszerezett, õszinte elõadásmód-
ja, igényes zenei játékossága közkedvelt a mai húszas-
harmincas generáció körében. Ezt pedig Nyíregyházán is
bizonyítja majd, augusztus 29-én, a VIDOR Fesztivál nagy-
színpadán.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

To v á b b i  i n f o r m á c i ó :  w w w . v i d o r . e u

INDUL A VISSZASZÁMLÁLÁS!  KÉT HÉT MÚLVA VIDOR FESZTIVÁL

Fotó: Hegyi Júlia Lily
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 13., vasárnap 18.00 NYKC-
FTC kézilabda-mérkõzés ismétlése

Augusztus 12., szombat Sóstógyógyfür-
dõ, Strandbirkózó verseny
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További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

EDZÉS FEDERERREL
A 19-szeres Grand Slam-gyõztes,

ezzel a világ valaha volt legjobb teni-
szezõjének számító, idén az Australian
Opent és – szettveszteség nélkül – a
wimbledoni bajnokságot is megnyerõ
Roger Federer edzõpartnere volt Fucso-
vics Márton. A stuttgarti találkozójuk
után idén már másodszor, a 2013-as
ATP-világbajnoksággal együtt pedig
összességében már harmadszor trénin-
geztek együtt. Nem akármilyen meg-
tiszteltetés érte a magyar férfijátékost,
ugyanis Federer edzõje kérte meg a
nyíregyházi teniszezõt, hogy legyen a
svájci edzõpartnere.

KETTÕBÕL KETTÕ
Második mérkõzését is megnyerte

a bajnokságban a Nyíregyháza Spar-
tacus. A labdarúgó-együttes a Buda-
fok legyõzése után a Budaörsöt fogad-
ta a Városi Stadionban, és több mint
háromezer nézõ elõtt ugyan 1–0-ra ve-
zetett, de a folytatásban 1–2-es hát-
rányból fordítva gyõzött 4–2-re. A
Szpari góljait Kelemen Dávid, Csilus
Tamás, Dragóner Filip és Rezes Lász-
ló szerezték. Sikerével a Nyíregyháza
vezeti a tabellát. A Spartacus a hétvé-
gén idegenben lép pályára a tavaly
még az NB I-ben szereplõ Gyirmót
vendégeként.

TOVÁBBJUTÁS
A legnagyobb hagyományokkal ren-

delkezõ nõi csapat ellen léphetett vol-
na pályára elsõ tétmérkõzésén a Nyír-
egyháza Spartacus nõi együttese. A Ma-
gyar Kupában az 1. FC Femina lett vol-
na a mieink ellenfele, ám a fõvárosi
csapat az utolsó pillanatban jelezte,
hogy sem a bajnokságban, sem a ku-
pasorozatban nem indul, ezért az
MLSZ a bajnoki csoportokat is átszer-
vezte. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Ku-
pában a Szpari nõi gárdája mérkõzés
nélkül továbbjutott. A bajnokság au-
gusztus 26-án kezdõdik, a Szpari ide-
genben kezd, elsõ ellenfele a Monor
lesz.

120 CSAPAT
A hõség ellenére nagy a készülõdés

az Intersport – Nyíregyházi Sportcent-
rum Kispályás Labdarúgó Bajnokság
2017/2018-as nyitányára. A csapatok
sorozatban játsszák elõkészületi mér-
kõzéseiket. Az eddigi legnagyobb me-
zõnnyel rajtol majd a bajnokság au-
gusztus 14-én, mivel hat új csapat ér-
kezett és csak kettõ szûnt meg, így
százhúszra emelkedett a részt vevõ
együttesek száma. Az A-B-C-D-E-F-G
csoportokban 12-12 csapat szerepel
majd, a H és Old Boys I. osztályban
10-10, míg az Old Boys II. o. és Old
Boys III. osztályban 8-8 csapat mér-
kõzik meg.

ELKEZDÕDÖTT A FELKÉSZÜLÉS

Megkezdte a felkészülést a következõ
szezonra a Fatum Nyíregyháza. A nõi röp-
labdacsapat hazai környezetben tréninge-
zik, majd több edzõmérkõzést is játszanak.
A keretben volt változás a nyári szünet-
ben, és 14 játékossal vág neki a következõ
idénynek a gárda.

Erõnléti edzések a Continental Arénában.
A Fatum Nyíregyháza játékosai birtokba
vehették a frissen kialakított konditermet,
Darabos Balázs erõnléti edzõ pedig alapo-
san megdolgoztatja a hölgyeket.

– Nagyon sok munka vár ránk, alapvetõ
hiányosságokat kell pótolnunk, amik sé-
rüléshez vezethetnek. Ezeket korrigál-
nunk kell, és ebben van segítségem is. A
nõi sportolóknál a térd- és bokasérülések
gyakoriak, ezeket szeretnénk megelõzni,
így az erõsítések mellett megtanítjuk õket
arra, hogyan használják helyesen a tes-
tüket – mondta Darabos Balázs erõnléti
edzõ.

A szakember korábban éveken keresz-
tül dolgozott már együtt Horváth András-
sal, így jól ismerik egymást. Szükség is lesz
a jó kondícióra, az együttes ugyanis négy
fronton is harcban lesz a következõ idény-
ben. Hazai bajnoki és kupameccsek mel-

lett nemzetközi szinten is játszik a Nyír-
egyháza, a MEVZA-liga pedig már október
elején elkezdõdik.

– Nagyon sok mérkõzés vár majd ránk,
ezért igyekeztünk úgy összeállítani a kere-
tet, hogy lehessen folyamatosan változtat-
ni, ne ugyanazok a játékosok kapjanak fo-
lyamatosan terhelést – mondta Horváth
András vezetõedzõ.

A keretben több változás is volt a nyári
szünetben. Kotormán Réka a Vasasból, Sza-
bó Lili az utánpótlásból érkezett a felnõtt
csapathoz. A klub megállapodott Tatjana
Maticcal, aki az elmúlt két esztendõben a
bajnok Békéscsaba ütõje volt. Szintén szer-
zõdést kötött a Nyíregyháza a szerb center
Sanja Kalicaninnal. Vacsi Evelin és Szom-
bathelyi Szandra a nyári szünetben is
edzésben maradt, õk a strandröplabda-baj-
nokságban bejutottak a döntõbe.

– A bajnokságban értünk el jó eredmé-
nyeket, nyerni tudtunk Nyíregyházán és
voltunk harmadikok is, de mi mindig úgy
álltunk eddig rajthoz, hogy játszunk egy jót,
aztán lesz, ami lesz. Ennek ellenére termé-
szetesen nyerni szeretnénk a döntõben –
mondta Vacsi Evelin játékos.

A strandröplabda-döntõt a hétvégén ren-
dezik a Lupa-szigeten.

A Continental Aréna új edzõtermében készül a Fatum Nyíregyháza

MASTERS VB – NYÍREGYHÁZIAKKAL

Dr. Szokol Dianna szeretne érmet
szerezni a hazai rendezési vb-n

Több nyíregyházi sportolónak is szurkol-
hatunk a FINA Masters Úszó VB-n, melyet
Balatonfüreden és Budapesten rendeznek.
25 év feletti sportolók állhatnak rajthoz, és
van olyan, aki már a 90. életévét is betöl-
tötte. A Nyírsenior Egyesületbõl négyen, dr.
Szokol Dianna, Inántsy-Pap Ágnes, Hajdú
Gyula és Cserés Miklós vesz részt a hazai
rendezésû világbajnokságon.

Szokol Dianna pénteken a nyíltvízi
úszásban áll rajthoz Balatonfüreden, hét-
fõn viszont már medencében indul 800
gyorson – esélyesként –, míg 20-án 400
gyorson úszik. A Senior VB közel 300 ver-
senybírója között kapott helyet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Úszószövetség Ver-
senybírói stábjából 21 fõ. A kéthetes ese-
ményre 7000 úszó, 500 szinkronúszó, 300
mûugró és 120 vízilabdacsapat érkezett
Magyarországra. A sportolók között számos
olimpiai bajnok és világbajnok is találha-
tó, akik ezúttal már a seniorok között ver-
senyeznek.
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SERFESZTEZTEK

„ZENE SÓSTÓN”
Folytatódik a „Zene Sóstón” koncertsorozat. Idén

elõször egy 7 alkalomból álló rendezvény keretében
mutatkoznak be helyi, könnyûzenei formációk az ön-
kormányzat támogatásával. Az utcazene Sóstót pró-
bálja még vonzóbbá tenni a nyíregyháziak és a turis-
ták számára, egyben bemutatkozási lehetõség az itte-
ni csapatoknak. A fellépések a sóstói, nyári piac nap-
jaihoz (szerda és szombat) kötõdnek, s fél héttõl egy
órán át teszik hangulatossá az estét az üdülõközpont-
ban. 12-én a Melounge Duó jelentkezik slágerekkel,

30 ÉV HÛSÉG A HITBEN
A nyíregyházi Hit Gyülekezete létrejöttének 30. éves

évfordulóját ünnepelte augusztus 4-e és 6-a között a
Gomba utcai HepiCentrumban. A jubileumi ünnep-
ségsorozaton Németh Sándor, a Hit Gyülekezete ve-
zetõ lelkésze hirdette Isten Igéjét. A Szent Lélek által
inspirált prédikációk középpontjában az evangélium
ma is minden ember számára aktuális üzenete állt. A
hétvégén négy istentiszteletre került sor, melyeken

Péntektõl vasárnapig 80-féle sör és tucatnyi, jórészt
helyi zenekar várta a Sóstóra kirándulókat. A Krúdy
szálló melletti terület benépesült szórakozni vágyók-
kal és árusokkal, a pezsgésnek a kánikula is kedve-
zett. A SóstóSerFeszt már a VII. volt a sorban, ahol a
gyerekes családok is megtalálhatták a maguk szóra-
kozását.

16-án pedig a BEAT-LESZ formáció idézi meg az an-
gol kultcsapatot. Képünkön a múlt szerdai koncert egy
pillanata: az Ukulele Trió tagjai kellemes nyár esti
hangulatot varázsoltak akusztikus zenéjükkel a Sóstói
Piac mellett.

KISKONDÁS. A Burattino Bábszínház elõadásai: au-
gusztus 12-én 16.00: Kiskondás. 13-án 10.00: Zsákbamacs-
ka. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. eme-
let.

BABABÖRZE. Fókuszban az ovi-, sulikezdés! A Kelet
baba-, gyermek-, diákruha, játékvásár börzére várják az
érdeklõdõket augusztus 13-án 8.00–13.00 óráig, ahol a
bolti ár töredékéért vásárolhatnak a családok! Helyszín:
Búza téri piaccsarnok.

ZENÉS ÁHÍTAT – Kollonay zeneszerzõi koncert augusz-
tus 13-án 18.00 órától a Nyíregyházi Evangélikus Nagy-
templomban. Magyar, görög és egyházi orgona mûvek.
Közremûködik orgonán: Kollonay Zoltán zeneszerzõ, zon-
goramûvész. Igeszolgálat: dr. Kovács László Attila igaz-
gató lelkész. A belépés díjtalan.

KÖNYVTÁRI NYITVATARTÁS. Augusztus 14–20. között
zárva lesz a központi könyvtár, de a két nagy fiók (Vécsey
Utcai Fiókkönyvtár, Örökösföldi Fiókkönyvtár) egész nyá-
ron nyitva tart. A négy kis fiók (Sóstóhegyi, Kertvárosi,
Nyírszõlõsi és Orosi Fiókkönyvtár) július 31–augusztus 27.
között zárva tart.

KONCERT ÉS TERMÉSZETFOTÓK. A Városmajori Mû-
velõdési Házban: augusztus 16-án 18.00: A ’60-as évek
szerelmes slágerei (dr. Granville Pillar énekestje). 17-én
15.00: A Nyíri Arborétum (Molnár Ibolya fotóvetítéses elõ-
adása). Részletek: 42/434-002.

összesen mintegy ötezer ember vett részt. A rendez-
vényre a nyíregyháza-orosi testvérgyülekezet mellett
a megye több településérõl és a szomszédos megyék-
bõl is érkeztek vendégek, sõt országhatáron túlról, így
Romániából és Ukrajnából is több gyülekezet képvi-
seltette magát. Az ünneplés egyik látványos epizódja
az a flashmob formában, a Kossuth téren elõadott tánc
volt, melyben több mint 200 fiatal vett részt. A Hit Gyü-
lekezete a jelenkori keresztény megújulási mozgal-
mak egyik legjelentõsebb hazai képviselõje, ezért a
reformáció 500. évfordulója alkalmából bemutattak egy,
az eredeti vizsolyi Biblia-nyomtatás technológiájával
teljesen megegyezõ módon létrehozott Szentírást, mely-
nek megjelenését a gyülekezet is támogatta.

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

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

A PRO FINLANDIA – Finnország útja a függetlenségig
címû kiállításra várják az érdeklõdõket a Korzó Bevásárló-
központ második emeleti összekötõhídján. Finnország 2017-
ben ünnepli függetlensége kikiáltásának 100. évfordulóját.
Az egész éven át tartó Suomi 100 elnevezésû események
részeként a Finn Nemzeti Levéltár által összeállított kiállí-
tás a középkortól az 1920-as évek elejéig Finnország törté-
netét mutatja be. Eredeti dokumentumok, kiadványok, fest-
mények, korhû tárgyak képei szemléltetik a múltat. A tárlat
augusztus 25-éig tekinthetõ meg, ingyenesen.

XIX. SZATMÁRI ZENEI NAPOK ZÁRÓHANGVERSE-
NYE a Piccoli Archi zenekarral augusztus 18-án 19.00
órától a Kálvin téri református templomban. A belépés díj-
talan.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

HAJRÁ SZPARI!
Újra és újra felhangzik e buzdítás a város stadionjá-

ban, ahol a lelkes szurkolók kedvenceiket ûzik, hajtják
a remélt gyõzelmek felé. A nyíregyházi futballtörténe-
lemben 1958-ban találkozunk elõször a Spartacus el-
nevezéssel, amikor megalakult a Nyíregyházi Spartacus.
A klub 1973-ban egyesült a Nyíregyházi Petõfivel, majd
1977-ben a Nyíregyházi Vasutas SC-vel, így jött létre az
NYVSSC. Azóta is több átalakításon, névváltozáson ment
át a csapat, csak a Spartacus név maradt.

A klub gyökerei 1920-ra vezethetõk vissza, amikor
egy híradásban arról tudósítottak, hogy a „Nyíregyházi
Vasutas Sport Club football csapata” bemutató mérkõ-
zést játszik a „kondíciója tetõpontján” lévõ NyTVE (Nyír-
egyházi Torna és Vívó Egylet) elsõ csapata ellen. Szen-
zációként közlik, hogy az augusztus 22-én megrende-
zendõ mérkõzésen az FTC egyik kitûnõ játékosa is pá-
lyára fog lépni a vasutasok csapatában. Szerencse De-
zsõrõl van szó, aki a Fradi krónikásai szerint mindössze
egyetlen díjmérkõzésen lépett pályára a zöld-fehér klub
színeiben, 1922-ben. Mindenesetre a vasutasok csapa-
tában jól teljesített, hiszen az „NyTVE támadásait rend-
szerint leszerelte s a cornerek mindég az õ fejére pat-
tantak”. Neki is köszönhetõ, hogy a nagyobb múlttal
rendelkezõ NyTVE csak 2-1 arányban tudta felülmúlni
ellenfelét. A biztató kezdet ellenére azonban a vasuta-
sok focicsapata 1920 õszén fuzionált a Törekvés csapa-
tával, így jött létre a Törekvés Sport Egylet.

Hivatalosan 1928-at tekintik a Nyíregyházi Vasutas

Sport Club alapításának, ahogyan ezt az egyik szurko-
lói csoport elnevezésében és zászlóin is feltünteti. Érde-
kesség, hogy a klub eredeti színe a fehér-fekete volt. Az
1977-es fúzió óta a város színeiben, piros-kékben fut-
nak ki a gyepre a csapat játékosai. A klub történetének
legnagyobb sikerét Temesvári Miklós irányítása alatt érte
el: 1980-ban feljutottak az elsõ osztályba és a követke-
zõ idényben az elõkelõ 7. helyen zárt a csapat. Ennek a
nyíregyházi „aranycsapatnak” állítottak emléket (képün-
kön) 2005-ben, a feljutás 25. évfordulója alkalmából.


