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BÉLYEGRE KERÜL.
Nyíregyháza – elõször
hivatalosan – postabélyegen jelenik meg, a
Jósa András Múzeumot ragaszthatjuk
majd a borítékra.

HUSZÁRTALÁLKOZÓ

8-9
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INDUL A VIDOR

16

12

SZÍNÉSZESKÜVÕ

„EZÜSTMOTOROS”

HELYTÖRTÉNET

AZ ELSÕ SZOBROK.
Nyíregyháza elsõ
(ismert) köztéri
képzõmûvészeti
alkotásai épületdíszítõ
funkciót töltenek be.

VÉBÉ-SIKER,
ORSZÁGOS CSÚCCSAL
XXIV. ÉVFOLYAM 32. SZÁM
2017. AUGUSZTUS 18.

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG
TANÉVKEZDÉSRE
Két hét múlva megkezdõdik a 2017/18as tanév. Nyíregyháza önkormányzata
idén is különbözõ juttatásokkal támogatja
a szülõket és gyermekeket. Közel 2680
diák után kapnak majd a családok Erzsébet-utalványt, mintegy 4700 gyermek kap
ingyenes tanszercsomagot és több ezer tanulónak biztosítanak bérlettámogatást is.
Az iskolakezdés nagy anyagi terhet ró a
családokra, hiszen ilyenkor kell megvenni
az oktatáshoz szükséges eszközöket, felszereléseket. Nyíregyháza önkormányzata minden évben, így idén is nagy hangsúlyt fektet arra, hogy megkönnyítse azoknak a szülõknek az életét, akik iskolás gyermeket, gyermekeket nevelnek. A zökkenõmentes tanévkezdést már most, augusztusban megalapozza az önkormányzat. A
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak alapösszegû támogatást kapnak, a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak pedig emelt
összegû természetbeni támogatást kapnak.

PLUSZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK
Az alapösszegû támogatásra jogosultak
6000 forint, az emelt összegû támogatásra
jogosultak pedig 6500 forint értékû Erzsébet-utalványt kapnak gyermekenként. A támogatást ebben a hónapban, postai úton
kapják meg az érintettek. Ezt követõen decemberben ismét megkapják a támogatást
– szintén Erzsébet-utalvány formájában. Azt
ruhára, tanszerre vagy élelmiszerre fordíthatják a családok. A juttatás közel 2680 gyer-

meknek jár. Külön kérelmet nem kell benyújtani a Szociális és Köznevelési Osztályra, hiszen annak folyósítása automatikus.

BÉRLETTÁMOGATÁS
– A megyeszékhely emellett más területen is segíti a családokat – mondta a Nyíregyházi Televízió kérdésére Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere. – Nagyon fontos a diákok iskolába járásának
támogatása, a bérlettámogatás. Ez úgy valósul meg, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ gyermekek, diákok a kifizetett bérletdíjnak a 30
százalékát utólag megkapják az önkormányzattól, miután leadták a hivatal ügyfélszolgálatán. Amennyiben ezen körön
belül valaki hátrányos vagy halmozottan
hátrányos helyzetû, akkor a bérleteknek a
80 százalékát támogatjuk, térítjük meg a
családok részére. Fontos tudni, hogy ez egy
önként vállalt önkormányzati feladat és
saját forrásból oldjuk meg.

INGYENES TANSZERCSOMAG
Ugyanilyen önként vállalt városi feladat
2014-tõl a kisiskolások ingyenes tanszercsomag-ellátása 1–4. évfolyamban, amit
szintén saját forrásból finanszíroz Nyíregyháza. Ez 1500 forint értékben minden kisiskolásnak jár, aki nyíregyházi lakcímmel
rendelkezik – függetlenül attól, hogy milyen fenntartású oktatási intézményben tanul a gyermek. A támogatást 4708 gyermek kapja meg.
(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Dér Vivien)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK AZ EGYETEMEN
Fotó: Igaz Bálint

Szenzációs eredményt ért el a Nyíregyházi Sportcentrum atlétája hétvégén Londonban. Helebrandt Máté az Atlétikai Világbajnokságon, mely az egyik legfontosabb nemzetközi sportesemény idén, 50 kilométeres gyaloglásban a hatodik helyen végzett. A
16 éves országos csúcsot négy perccel döntötte meg élete legjobb nemzetközi eredményét elérve, mely egyben a magyar gyaloglósport legnagyobb sikere is! A szenior
úszók hazai rendezésû világbajnokságán pedig dr. Szokol Dianna tett ki magáért, több
érmet begyûjtve. (Részletek a 14. oldalon.)

Diplomával rendelkezõk jelentkezését várja a Nyíregyházi Egyetem 29 szakirányú továbbképzésére. A szeptemberben induló 2, 3, illetve 4 féléves képzésekkel
akár további 2–300 új hallgatója is lehet az intézménynek. A meghirdetett szakok
csak levelezõs munkarendben indulnak, mindegyik képzés önköltséges. Évrõl évre
sokan jelentkeznek például a tûzvédelmi szakmérnök szakirányú továbbképzésre,
pedagógus szakvizsgára, de közkedvelt a tavaly indított település- és területfejlesztési menedzsment képzés is. A jelentkezési lapot a Nyíregyházi Egyetem Tanulmányi és Felvételi Csoportjánál is ki lehet tölteni, a dokumentum pedig az intézmény
honlapján is elérhetõ. Érdemes tájékozódni elõzetesen a bemeneteli feltételekrõl.
Részletek az egyetem honlapján és a felvi.hu oldalon. A szakirányú továbbképzésekre augusztus 21-éig lehet jelentkezni.

NAPRÓL NAPRA
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CSALÁDEGYESÍTÉS

PIROS ZEBRÁK

Már együtt van a Grévy-zebracsalád a Nyíregyházi Állatparkban. A közelmúltban két kancától két csikó született. A kicsi patások már annyira felerõsödtek, hogy az Afrika panorámájában apjukkal együtt látogathatóak –
Magyarországon csak Nyíregyházán.

Folyamatosan végzik a NYÍRVV kezelésében lévõ utakon a burkolati jelek festését. A Városüzemeltetés 2013ban alakított ki elõször a balesetveszélyes helyeken figyelemfelhívó, „piros”
gyalogos-átkelõhelyeket, melyek száma tavaly hárommal bõvült.

AUGUSZTUS
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PARÁZSFESZTIVÁL

ORGONAPONT-KONCERT

Középkori vigasságok és fõzõverseny
várta péntek délután az érdeklõdõket a
Bujtosi Városligetben. A Human-Net
Alapítvány szervezésében íjászat, hagyományõrzõ, mesterség- és harci bemutatók, valamint középkori zene is színesítette a Parázsfesztivál programját.

A „Lélek húrjain” címmel Kovács Szilárd (orgonán) és Szabadi Vilmos (hegedûn) adott koncertet a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban. Az esemény Orgonapont
néven része volt a Filharmónia Magyarország országos rendezvénysorozatának.

A SZTROPKÓI VÁSÁRON

A fotófal is nagyon népszerû volt a szlovákiai városban
Augusztus elsõ hétvégéjén – a szlová- turisztikai attrakcióit és kínálatát népszekiai város meghívására – a Nyíregyházi rûsítse. A kisgyermekes családok az állatTurisztikai Nonprofit Kft. a 23. alkalom- kert-, míg az idõsebb generáció képvisemal megrendezett Sztropkói Vásár elne- lõi fõleg a fürdõ- és a gyógyászati szolgálvezésû rendezvényen vett részt.
tatások iránt érdeklõdtek.
A kánikula ellenére népszerûségnek örA szlovák városkával nem új keletû a vendett a felnõttek körében az eredetvékapcsolat, hiszen korábban már dolgoz- dett pálinkáink kóstolása, a gyerekek fitunk együtt a „Promóció a turizmusban – gyelmét pedig a fotófal kötötte le leginegyüttmûködési lehetõségek a V4 kisvá- kább. Reméljük, hogy a promóció hatásárosai között a versenyképesség növelése ra még több vendég látogat Nyíregyházára
érdekében” címû projekt keretében. A a már most is a legtöbb külföldi turistát adó
nyíregyházi stand a kézmûvesek utcájában Szlovákiából – tájékoztatta szerkesztõsékapott helyet, ahol lehetõség nyílt arra, günket Furkóné Szabó Marianna, a Nyírhogy ezen a hangulatos rendezvényen a egyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyveTDM iroda Nyíregyháza város és a térség zetõje.

GYÜMÖLCSLÉ GYEREKEKNEK
AUGUSZTUS
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STRANDBIRKÓZÁS

JÓSAVÁROSI NAPOK

A Nyírsport SE az önkormányzat támogatásával, immár harmadik alkalommal rendezte meg a Parkfürdõ területén a Sóstó Kupa Nyílt Strandbirkózó
Versenyt, melyen bárki részt vehetett –
fiúk, lányok egyaránt –, aki elmúlt 5 és
még nem töltötte be a 99 évét.

47. alkalommal várták színes, érdekes programok a Jósavárosi Napok résztvevõit. Pénteken hagyományõrzõ családi délutánt rendeztek, szombaton 16
órától új helyszínen, az Ungvár sétány
5–7. szám alatti fedett sétányon váltották egymást a fellépõk a színpadon.

Révész András tulajdonos, Mussó László képviselõ és dr. Nagy Erzsébet igazgató
lepte meg a kicsiket a frissítõvel

AUGUSZTUS
SZOMBAT
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ZENÉS ESTÉK SÓSTÓN

MANDALA PREMIER

A Melounge Duo elõadásával folytatódott a zenés rendezvénysorozat, melynek keretében a tó környékén sétálgatókat kívánják megszólítani andalító dallamokkal. A „Zene Sóstón” részeként
legközelebb szombaton 18.30-tól a
Dóra és a Felfedezõk zenekar játszik.

Az „Egy tányér napfény” címû musical õsbemutatóját tartották a 26. Mandala Nyár programsorozatban. A Sóstói
Múzeumfaluban legközelebb pénteken
és szombaton 21 órakor Csõre Gábor
színmûvész adja elõ Arany János Toldiját a színházi esték folytatásaként.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Gyümölcslevet kaptak a Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában élõ gyermekek. Az
1500 darab 2 deciliteres ivólevet Mussó
László önkormányzati képviselõ és a
Nyírfruct Szövetkezet ajánlotta fel.
A Családok Átmeneti Otthona egész
évben maximális kihasználtsággal mûködik, jelenleg is 40 fõnek biztosítanak lakhatást. Az otthon a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményhez tartozik.
Dr. Nagy Erzsébet igazgató elmondta, olyan
családok élnek az otthonban, akik nem tudják biztosítani lakhatásukat, de családként
jól mûködnek. Elhelyezésük másfél évig
biztosított, ez idõ alatt próbálják felkészíteni a családokat arra, hogy a jövõben lakhatásukat meg tudják oldani és gyermekeiknek is biztosítsák a megfelelõ hátteret.
Az intézményben, valamint a Gyermekek Átmeneti Otthonában élõ gyermekek
nemrégiben frissítõ ajándékot kaptak a

nagy melegben. Az ivóleveket Mussó László önkormányzati képviselõ és a Nyírfruct
Szövetkezet ajánlotta fel.

JÓLESÕ ODAFIGYELÉS
Mussó László elmondta, múlt héten jelezte a szövetkezet tulajdonosa, Révész
András, hogy felajánlana 1500 darab 2
deciliteres ivólevet. Az önkormányzati
képviselõ ezután kereste meg a Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intézményt, így került a gyermekekhez az innivaló, amit örömmel, köszönettel fogadtak.
Ajándékot készítettek és adtak át a gyümölcslevet felajánlóknak. – Tartósítószermentes, frissen préselt, 100%-os almaleveket kaptak a gyerekek – mondta Révész
András, a szövetkezet tulajdonosa. Ennek
köszönhetõen több mint 50 gyermek ihatott egészséges, frissítõ gyümölcslevet a
Családok Átmeneti Otthonában és a Gyermekek Átmeneti Otthonában.
(Szerzõ: Dér Vivien)
2017. AUGUSZTUS 18.
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ÉTKEZTETÉS: BÕVÜLT A TÁMOGATOTTAK KÖRE
(Folytatás az 1. oldalról.)
Az önkormányzat nemcsak a tanévkezdés idején segíti
a családokat, hanem különbözõ formában egész esztendõben, beleértve a nyarat is az étkeztetéssel, táborokkal.
– A gyermek étkezéséért sem kell fizetni bölcsõdében,
óvodában, valamint elsõtõl nyolcadik évfolyamig azoknak a családoknak, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek – tájékoztatott Jászai Menyhért
alpolgármester. Azok a családok, akik 3 vagy több gyermekesek, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, valamint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ középiskolások a térítési díj 50 százalékát fizetik csupán.

hallgatókért ösztöndíjat. A Kuratórium 2016-ban a pályázati elbírálást követõen 25 000–60 000 forint összegû támogatást állapított meg 86 fõ részére, összesen
2 950 000 forint összegben. Idén tavasszal 22 pályázó
részesült támogatásban. – De nemcsak az általános és
középiskolás diákokat támogatja az önkormányzat, hanem a felsõfokú tanulmányaikat folytató hallgatókat
is. A Bursa Hungarica ösztöndíjat közel 200-an veszik
igénybe Nyíregyházán, az önkormányzat 7 millió forintos keretösszeget biztosít rá – foglalta össze az alpolgármester.
Az önkormányzat kedvezményes táborozási lehetõségekkel is segíti a családokat, errõl jövõ heti számunkban
olvashatnak összefoglalót. A napközis táborok már
bezártak, Szigligeten pedig az utolsó turnus élvezi a
nyarat – képünk a Balatonnál készült

KÉRELEM ALAPJÁN
Az alpolgármester hangsúlyozta: – 2015-tõl emelkedett a támogatottak köre, hiszen a kormányzat bevezetett egy újabb támogatási formát, miszerint, ha a családban az egy fõre esõ jövedelem nem éri el a kötelezõ
legkisebb bér 130 százalékát (2017-ben 110 224 forintot), akkor egy külön kérelem alapján – amit az intézmény vezetõjének kell leadni – térítésmentes étkezésre
jogosult a bölcsõdei gondozásban, illetve óvodai nevelésben részesülõ gyermek.

INGYENES TANKÖNYV MÉG TÖBBEKNEK

A SZÜNIDEI ÉTKEZTETÉS
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének biztosításáról 2016-tól az önkormányzat köteles gondoskodni.
Ez a szabályozás valamennyi iskolai szünetre vonatkozik.
Jelenleg – a június havi adatok alapján – átlagosan 770 fõ
vett részt az étkezésben. A költségeket állami támogatásból finanszírozzák.

ÖSZTÖNDÍJAKKAL IS SEGÍTENEK
Jászai Menyhért emlékeztetett: Nyíregyháza önkormányzata ösztöndíjakkal is segíti a tanulókat. Évente
kétszer, tavasszal és õsszel hirdetik meg a rászoruló

A kormány egy májusi határozata értelmében a 2017/
18. évi tanévben az ingyenes tankönyvellátást egy ütemben vezeti be az 5–8. évfolyam tanulói és kiterjeszti a
középiskola 9. évfolyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1–9. évfolyam valamennyi tanulója alanyi

jogon ingyenes tankönyvellátásra jogosult. A 10–12. évfolyam tanulói közül továbbra is a normatív támogatásra jogosultak, valamint a nemzetiségi és gyógypedagógiai nevelés-oktatásban részt vevõk részesülnek ingyenes tankönyvellátásban.

ÚJ KORLÁTOK, SORSZÁMOZOTT SZÉKEK
Közel 100 korlátot helyeztek el a Continental Arénában. A 2,5 millió forintos fejlesztés tovább növeli a biztonságérzetet. A korlátok a széksorok és lépcsõk mellé
kerültek, a mérkõzésekre és koncertekre kilátogatók komfortélménye így tovább javul.

nyelmesebb föl- és lejutást is lehetõvé tesznek. A korlátok
a széksorok és lépcsõk mellé kerültek, a mérkõzésekre és
koncertekre kilátogatók komfortélménye így tovább javul.

Tavaly júniusban adták át a felújított sportcsarnokot, új
nevén a Continental Arénát. A több mint 2500 férõhelyes
épület kívülrõl és belülrõl is megújult: modern hang- és
fénytechnika, új eredményjelzõ és székek, mobil lelátók
és mintegy 1800 négyzetméteres küzdõtér. A sportolók és
a szurkolók is szeretik a modernizált Arénát, amely bõ
egy év alatt megannyi rendezvénynek és meccsnek adott
helyet. A nézõi igények alapján most tovább fejlesztették
a csarnokot. Közel 100 korlátot helyeztek a széksorok és
lépcsõk mellé.

A fejlesztés színben is illeszkedik a csarnok arculatához – a többi védõkorláthoz hasonlóan az újak is szürkék.
Fontos, hogy úgy helyezték el a korlátokat, hogy a
meccseknél vagy rendezvényeknél a rálátást ne akadályozzák. A székek sorszámozása is elkészült, így a nézõk
minden mérkõzésen elfoglalhatják megszokott helyeiket.
Egyben a kiemelt rendezvényeken immár lehetõség nyílik
arra, hogy sorszámozott belépõket bocsássanak a vendégek rendelkezésére.
(Szerzõ: Dér Vivien)

SORSZÁMOZOTT SZÉKEK

ÚJ KORLÁTOK
A Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje, Kósa Árpád
a Nyíregyházi Televízió kérdésére elmondta, a VIP páholyok kialakításával megszûntek a korábbi korlátok, ezért
jogos nézõi igény volt, hogy újak kerüljenek az Arénába.
Azok a komfortérzetet is növelik és a biztonságérzetet javítják. Az ügyvezetõ hozzátette: 2,5 millió forint értékû a
fejlesztés, természetesen a katasztrófavédelem és a tûzoltóság elõírásainak is megfelelnek a korlátok, amelyek ké2017. AUGUSZTUS 18.
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KULTÚRA

NYÍREGYHÁZA LETT A NÉPTÁNC FÕVÁROSA
Szerda este megkezdõdött a VIII. Nyírség Nemzetközi
Néptáncfesztivál. Hat országból 400 táncos érkezett Nyíregyházára és a következõ napokban izgalmas, látványos
produkciókat mutatnak be.
A szomszédos Horvátország mellett a legtávolabbiak
Tajvanról érkeztek, de orosz, olasz, portugál, román és
természetesen hazai csapatok is képviseltették magukat.
A fesztivál egyik ötletgazdája és fõszervezõje azt mondta,
elõször 1984-ben léptek fel külföldön és akkor rácsodálkoztak, milyen gazdag és színes a világ néptánckultúrája.
– A magyar kultúrát többé-kevésbé ismerjük, de minden
népnek van valami nagyon különleges tánc- és zenei hagyománya, ezt hozzuk mi el ide. Fantasztikus dolog, hogy
a nyíregyháziak láthatják a színpadon a világot – összegezte Demarcsek György fesztiváligazgató, a Nyírség Táncegyüttes mûvészeti vezetõje.
Dr. Szabó Tünde, az EMMI államtitkára és dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón a táncosokkal

A NÉPTÁNC NÉPSZERÛ

MÉG KÉT NAGY PRODUKCIÓ
Pénteken délután a Váci Mihály Kulturális Központ
színpada népesül be: 18.00 órai kezdettel „Népek,
táncok, kultúrák” címmel láthatnak színes forgatagot
a nézõk. Vasárnap délután és este, egyrészt a 17.00kor kezdõdõ önkormányzati ünnepség részeként (nemzetek aratási szokásai), másrészt, a hét órai világzenei
koncertet követõen, a 22.30-as tûzijátékot megelõzõen 20.00-tól „Nyíregyháza visszavár” címmel fesztiválzáró gálamûsort láthatnak.

A fesztivál megnyitóján részt vett dr. Szabó Tünde is.
Az EMMI államtitkára azt mondta, az identitásmegõrzés
érdekében az idõsebb generációknak tovább kell adni azt
a kulturális örökséget, amit õriznek, a fiataloknak pedig
be kellene fogadni azt. Szerinte ezért van szükség az ilyen
fesztiválokra is, mert népszerûsíti a népi kultúrát. – A néptánc és népzene segít abban, hogy megismerhessük saját
zenei és kulturális hagyományainkat, és öröm látni, hogy
egyre több szülõ és általuk a gyerekek is úgy vélik, hogy a
népdalok, a mesterségek, a szokások és a tánc megismerésével egy olyan különleges közösség tagjaivá válhatnak,
amely nagyon sok élményt tud biztosítani számukra – fogalmazott a nyíregyházi kötõdésû államtitkár.

ÉRTÉKET ÁPOLNAK, TEREMTENEK
Nyíregyháza polgármestere is köszöntötte a táncosokat
és a közönséget. Dr. Kovács Ferenc azt mondta, a város
támogatja a hagyományõrzõ csoportokat, mert értéket teremtenek, õriznek és közösséget építenek. – A mi váro-

sunk a magyar néptánckultúra egyik kiemelkedõ bázisa,
hiszen kiváló együttesek évtizedek óta mûködnek Nyíregyházán, akik színvonalas programokkal kápráztatnak el
bennünket. Õk a mindennapjaink és az ünnepeink részesei is, egyben a kulturális nagyköveteink – hangsúlyozta a
polgármester.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

FESZTIVÁLNAPLÓ AZ
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A néptáncfesztivál látványos pillanatait azok is nyomon követhetik a Nyíregyházi Televízió segítségével,
akik nem tudnak ott lenni minden fellépés helyszínén. A rendezvénysorozat zárásáig ugyanis esténként
negyedórás összefoglalót láthatnak a történésekbõl,
interjúkkal tûzdelve. Vetítési idõpontok: péntek 20.30,
szombat 21.30, vasárnap 21.30, hétfõ 20.30, másnap
délelõtti ismétlésekkel. S ha valaki ezekrõl is lemaradt, bepótolhatja a nyiregyhaza.hu segítségével.

NAGY ZSUKÁT ISMERTÉK EL A TOKAJI ÍRÓTÁBORBAN
1994 óta elõször kapott nyíregyházi elismerést e rangos irodalmi mûhelyben. Nagy Zsuka költõ, középiskolai
tanár a vasárnapi plenáris ülés után vette át a Tokaji Írótábor Díját.
Biciklivel érkezik a Nyíregyházi Televízió székháza (Váci
Mihály Kulturális Központ) elé a Tokaji Írótábor díjazottja.
Parkol és elõhúzza hátizsákjából az oklevelet. Arany és a
200 éves magyar irodalom. És Nagy Zsuka. Annyira bohém, hogy csak kicsit komolytalanul hitte a díjátadóra érkezett értesítésre, hogy talán a gázt készülnek kikapcsolni
a lakásában.

MAGYARTANÁR ÉS KÖLTÕ
A szó útja – a magyar irodalom közvetítésének kihívásai, változásai és módozatai Arany Jánostól napjainkig. Így
szólt a hétvégén rendezett 45. Tokaji Írótábor témája. E fensõséges irodalmi körben vette át a díjat a Mégismarionett, s
az idei könyvhétre megjelent Küllõk, sávok verseskötet szerzõje, a Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium magyartanára. Nagy Zsuka a Szabolcsi Írók
Társaságának titkára, a megyei Szemle irodalmi szerkesztõje, a József Attila Kör és a Kölcsey Társaság tagja. A Vörös
Postakocsi, az Esõ, a Bárka, a Pannon Tükör, a Tiszatáj és
az Ambrózia, illetve egyéb irodalmi folyóiratok munkatársa. Kaleidoszkóp-díjas költõ, kit gyakorta kérnek fel képzõmûvészek kiállításmegnyitóra.
– Irodalmat nehéz tanítani – vallja Zsuka. Élettanilag és lelkileg más dolgok érdeklik az ifjakat. Meg kell érni rá! Komoly
varieté szükséges, hogy az ember elbûvölje a gyerekeket.
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OLVASNI KELL!
De olvasni kell a versembert, a szöveget! – szokta nekik mondani. Ne utasítsa el, ha nem érti, küszködjön vele,
mondjon véleményt! Ha elolvassa, véleményezi, és más
szöveget olvas – sci-fit, fantasyt –, az is jó. Csak olvassanak, gondolkodjanak, használják a képzeletüket, a szívüket, a lábukat! Járjanak túrázni, és teremtsék meg õk a
fõszereplõket!
„...gyakorta nehéz belátni, hogy a személyes élet
vagy az irodalom-e a tétje mindannak a vállalásnak,
amit a mindennapok szintjén és a Parnasszus oxigénhiányos magaslataiban kell megvívnia az embernek,
mindenek elõtt önmagával...” – Kürti László, a kitüntetett laudátora méltatásának részlete.

A ZSIGEREIBEN VAN
S hogyan indult e költõi pálya? – Én abszolút fegyelmezetlen szerzõnek gondolom magam. A zsigereimben van
valamiféle lírikusság és költészet, egészen kicsi gyerekkoromtól – emlékezik a költõ. – Az az ösztönös, játszó szerzõ vagyok, akinek a szívében, testében, lelkében van az
írás, a szemlélõdés, a törõdés, és az elesettek iránti részvét, ami költészetben jön ki. Azt persze tudjuk, hogy van
egy mesterség, amit meg kell tanulni, e nélkül nincs költészet, de ha valaki csak a technológiát tudja, és nincs benne arcbaolvasás, nincs benne lélek, akkor az nem fog eljutni a másik emberhez.

Nagy Zsuka újabb versesköteten dolgozik. A Pigment
talán megjelenik a jövõ évi könyvhétre, de viselõs állapotban van már egy novelláskötet is. Az emberi mesék
munkacíme a Szanatórium.
(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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AKTUÁLIS

MÚZEUMÁVAL KERÜL
BÉLYEGRE NYÍREGYHÁZA
Hamarosan postabélyegen jelenik meg a Jósa András
Múzeum – ezzel debütál Nyíregyháza hivatalosan. Kelet-Magyarország legrégebbi közmûvelõdési és tudományos intézménye jövõre lesz 150 éves.
1867. május elsején, az osztrák–magyar kiegyezés után
jött létre az önálló Magyar Királyi Posta, vagyis idén 150

éve. Ennek emlékére jubileumi évet hirdetett a vállalat,
amit különleges, új bélyegek kibocsátásával, múzeumi kiállításokkal és kulturális rendezvényekkel ünnepelnek országszerte.

ALPOLGÁRMESTERI ÖTLET
A Magyar Posta Filatéliai Osztálya dönt a bélyegkiadásokról, arról, hogy mi jelenhet meg bélyegen. Ez lehet különleges téma, jeles magyarok, kiemelkedõ találmányok, híres épületek vagy egy jubileum is. Nyíregyháza alpolgármestere, dr. Ulrich Attila még tavaly kereste meg a Filatéliai Osztályt. Több olyan nyíregyházi témát, eseményt javasolt, ami érdemes lenne arra, hogy
magyar, hivatalos bélyegen megjelenjen. A Magyar Posta Zrt. tanácsa ebbõl elfogadott egyet, ez alapján a jövõre 150 éves Jósa András Múzeum hamarosan postabélyegen jelenhet meg.

HATÁRAINKNÁL
A MIGRÁNSOK
A Beregsurányi Határrendészeti Kirendeltség munkatársai Beregdaróc belterületén ellenõriztek egy férfit
2017. augusztus 12-én. A gyalogosan közlekedõ férfi kurd állampolgárnak vallotta magát, de személyazonosságát és jogszerû tartózkodását Magyarországon nem tudta igazolni. A rendõrök nyomkövetõ szolgálati kutya segítségével kutatást végeztek, aminek
az eredménye az lett, hogy a közelben további nyolc

MÚZEUMI JUBILEUM
A Jósa András Múzeum Kelet-Magyarország legrégebbi közmûvelõdési és tudományos intézménye. Jövõre lesz
150 éves. A múzeum többek között régészeti és numizmatikai kincseket õriz, kiállítótermeiben látványos állandó és idõszaki tárlatok várják az érdeklõdõket. A múzeum egyik legjelentõsebb középkori lelete a 2002-es
újfehértói éremkincs; ez az elmúlt 50 év legnagyobb középkori aranylelete.

HIVATALOS MEGJELENÉS
Az intézmény (ezáltal Nyíregyháza) postabélyegen jelenik meg: kisív, FDC, azaz elsõnapi boríték és bélyegzõ
is készülhet majd. 1944–45-ben – a háború miatt – szükségbélyeg-kiadás volt Nyíregyházán, majd 1997-ben a bélyeggyûjtõ kör kiadott egy kisívet, amelyen belvárosi képek szerepeltek. Ám eddig hivatalosan Nyíregyháza még
nem szerepelt Magyar Posta által kibocsátott bélyegen,
ezért is lesz jelentõs a múzeumi bélyeg megjelenése.
(Szerzõ: Dér Vivien)
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külföldit, egy férfit, két nõt és öt gyermeket találtak
elrejtõzve, akik szintén kurd állampolgárnak vallották magukat, de õk sem rendelkeztek okmányokkal.
A rendõrök a kilencfõs társaság tagjait elõállították a
határrendészeti kirendeltségre. Beregdarócon elfogták
a rendõrök azt a mikrobusszal közlekedõ, 45 éves,
német állampolgárságú férfit, aki a rendelkezésre álló
adatok szerint segítséget nyújtott a külföldieknek az
államhatár illegális átlépéséhez, vele szemben embercsempészés elkövetésének gyanúja miatt indítottak
büntetõeljárást.
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HUSZÁRTALÁLKOZÓ

A HUSZÁRTALÁLKOZÓ ÉS A SZOBOR IS JUBILÁL
Ismét huszártalálkozóra készülünk, immár a tizenötödikre. Kettõs jubileumot is ülünk az idén, 2017. augusztus 26-27-én megtartjuk a XV. Huszártalálkozót és emlékezünk arra is, hogy 20 éve áll Nyíregyháza egyik legszebb terén A magyar huszár szobra.
Több mint negyedszázaddal ezelõtt, II. János Pál pápa
máriapócsi látogatásának másnapján, 1991. augusztus 2122-én rendeztük meg az I. Huszártalálkozót. Legfõbb célunk az volt, hogy ezzel a rendezvénnyel visszaadjuk a II.
világháborúban harcolt magyar katona becsületét és méltó emléket állítsunk az egykori nyíregyházi huszároknak.
Örömmel és meghatottan néztük azt a mintegy háromszáz volt huszárt – akik között a legfiatalabb is elmúlt 70
éves –, ahogyan köszöntötték egymást és volt tisztjeiket.
Messzirõl látszott már a mozgásukról, tartásukról, ahogyan
a múzeum felé közeledtek, hogy az érkezõ bizony huszár
volt. A Himnusz alatt, mintha még egyszer megfiatalodtak volna, feszes vigyázban álltak, arcuk kipirosodott, a
szemek könnyel voltak teli...

NYÍREGYHÁZI HÁZIEZRED
1991-ben arra emlékeztünk, hogy éppen 100 esztendeje volt annak, hogy Nyíregyháza városa egy teljes huszárezred befogadására alkalmas kaszárnyát épített, melybe 1891 õszén vonult be a császári és királyi 14. huszárezred. Ez a regiment az I. világháború végéig volt a város
háziezrede. Mellettük a magyar királyi honvédség megszületésétõl kezdve itt szolgált a Honvéd utcai laktanyában a magyar királyi kassai 5. honvéd huszárezred II. osztálya. A két világháború között pedig, az országban egyedülálló módon, egy helyõrségben, egy kaszárnyában egy
teljes huszárezred, a magyar királyi Hadik András 4. honvéd huszárezred állomásozott.
Megemlékeztünk arról is, ami a huszárt megkülönböztette minden más fegyvernemtõl. Ez pedig a huszárszellem, melyet így jellemzett Splényi Géza huszárõrnagy Az
utolsó magyar huszárok címû könyvében: „A huszártiszt
soha se volt csak parancsnok, hanem századának apja,
papja, tanítója. Apja, aki minden körülmények között gondoskodik. Papja, akihez minden alárendeltje, minden bajával, gondjával fordulhat. Tanítója, aki megtanította a legfontosabbra, a hagyományos huszárszellemre, bajtársiasságra, jóban-rosszban az önfeláldozásig. Ez forrasztott
össze tisztet, altisztet, huszárt egy családdá... Ebbõl származik a tiszteleten, megbecsülésen alapuló fegyelem,
melyet nem változtat se súlyos harchelyzet, se hadifogság, se civilruha. A magyar huszár megszûnt lenni, de a
huszárszellem él, és élni fog, amíg a legutolsó öreg huszárra rá nem húzzák a koporsó fedelét.” Ez a huszárszellem élt minden egyes találkozón, s nekünk az a kötelességünk, hogy ezt a szellemet ébren tartsuk és átadjuk a fiatalabb generációknak.

A HUSZÁROK BECSÜLETÉÉRT
A jubileumi találkozóra készülve számvetést is végeztünk: mit tettünk ez idõ alatt és mit viszünk tovább belõle! Mit tettünk a Magyar Huszár emlékének megõrzéséért, fenntartásáért. Büszkén nézhetünk vissza, hiszen azt
a célt, melyet 1991-ben kitûztünk magunk elé, nevezetesen, hogy adjuk vissza a II. világháborúban harcolt
magyar katonák, köztük a magyar huszárok becsületét –
sikerült teljesítenünk! Ebben a munkában a Jósa András
Múzeum mellett kiemelkedõ szerepet töltött be az 1994ben bejegyzett, a múzeum mellett mûködõ Magyar Huszár Alapítvány, mely legfontosabb feladatának tekintette és tekinti ma is a legmagyarabb fegyvernem, a huszárság emlékének megõrzését és fenntartását. Ennek egyik
ékes bizonyítéka, hogy az alapítvány segítségével jött
létre az egykori nyíregyházi császári és királyi 14. huszárezred ruhájában pompázó, a huszárság legnemesebb
hagyományait ápoló 14 tagú napkori huszárbandérium,
illetve a magyar királyi 5. honvédhuszár ezred egyenruháját hordó nyíregyházi csapat.
További feladataink/vállalásaink közé tartoznak a huszár sírok, hõsi emlékmûvek ápolása, gondozása, a háborúkban (elsõsorban az I. és II. világháború) hõsi halált
halt huszárok nevének felkutatása, emlékük ápolása, a
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Fotók: Boros György

hadmûveletek során keletkezett harctéri naplók, harctudósítások, a késõbbi visszaemlékezések kiadása. Ebben
a sorban eddig megjelentettük a nyíregyházi huszárok
történetét (1991), a nyíregyházi 4. honvéd huszárezred
1941-es ukrajnai hadinaplóját (1993), Szabadhegy István alezredes, a 4/II. huszárosztály parancsnokának
1944-es naplóját (1995), Lázár Sándor fõhadnagy szintén 1944-es naplóját, melyet hõsi halála napjáig vezetett
(1999), Tomka Emil huszár alezredes, a 2/I. huszárosztály parancsnokának harctéri naplóját 1944-bõl, Lázár
Sándor fõhadnagy 1941-es, ukrajnai fotóalbumát (2001),
a II. világháborúban részt vett hivatásos és tartalékos huszártisztek életrajzi adatait tartalmazó huszárlexikont
(2003, 2006), Lázár Károly testõr altábornagy visszaemlékezéseit (2007), Nyíregyháza katonaságának II. világháborús történetét (2016).

EGYEDÜLÁLLÓ LOVAS SZOBOR
1991-ben az I. Nyíregyházi Huszártalálkozó tiszteletére állandó kiállítást rendeztünk a városban szolgált huszárok emlékére, melyet 2009-ben kibõvítve, korszerû
informatikarendszerekkel ellátva újra megnyitottunk. Kétévente, a páratlan években szervezzük a nyíregyházi huszártalálkozókat, 2017-ben a jubileumit, a XV-et. Hálát
adunk azokért az emberekért, az egykori nyíregyházi huszárokért, akikkel még találkozhattunk, s örülünk, hogy
leszármazottaik is rendre velünk vannak. 1991-ben az I.
Huszártalálkozó tiszteletére emlékkövet állítottunk az
Országzászló téren a nyíregyházi huszárok tiszteletére.
Ma ez az emlékkõ a Sóstói Múzeumfalu bejáratánál áll.
Húsz éve, 1997-ben adományokból állítottuk fel az Országzászló téren A magyar huszár lovas szobrát, a II. világháborúban harcolt magyar huszárok hõsi emlékmûvét,
mely elsõ, s mindezidáig az egyetlen az országban. Két
évvel késõbb a talapzat, szintén adományokból, két bronz
dombormûvet is kapott. Legfrissebb tervünk az, hogy Varsóban emlékmûvet állítunk az 1944-ben ott harcolt, a lengyel ellenállóknak sok-sok segítséget nyújtó nyíregyházi
huszárhadosztálynak.

maton, Tuzséron, Németországban Nyíregyháza testvérvárosában, Iserlohnban, a lengyelországi testvérvárosban,
Rzeszówban, majd Varsóban, a partiumi Szatmárnémetiben. Zászlót adományoztunk a vitéz Mikecz Kálmán
Huszár Hagyományõrzõ Bandériumnak, emlékkardot adtunk át a 20 éves Magyar Huszár és Lovas Hagyományõrzõ Társaságnak.
Munkánkat nem végezhettük volna, ha nem kapunk
segítséget a volt nyíregyházi helyõrség, majd a debreceni
5. Bocskai István Lövészdandár parancsnokaitól, katonáitól, Magyarország honvédelmi minisztereitõl, a Magyar
Honvédség vezérkari fõnökeitõl, Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megye Közgyûlésének elnökeitõl és Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármestereitõl. Ezúton is megköszönjük támogatásukat, mint ahogy köszönetet mondunk a hagyományõrzõ huszárbandériumoknak és a Jósa András Múzeum igazgatóinak, minden munkatársának. A legnagyobb
köszönet azonban az egykori huszároknak és ma élõ leszármazottaiknak jár, akik a személyes tárgyaikkal, emlékeikkel járultak hozzá a Jósa András Múzeum Huszárgyûjteményének gyarapításához, a huszártalálkozókon való
megjelenésükkel pedig erõt adnak ahhoz, hogy tovább
folytassuk munkánkat. Hiszünk benne és reméljük, hogy
nem hiába!

HUNGARIKUM LETT
Az idén tehát ismét huszártalálkozóra hívunk mindenkit, akit érdekel a legmagyarabb fegyvernem, 2017 nyarától már a hungarikumok közé sorolt magyar huszár múltja, a nyíregyházi huszárok története. (Részletes program a
15. oldalon.)
(Szerzõ: Bene János múzeumi címzetes igazgató,
a Magyar Huszár Alapítvány titkára, a találkozók
szervezõje)

HUSZÁROS UTCANEVEK
Kezdeményezésünkre Nyíregyháza városa az egyik új
lakótelepén hét utcát nevezett el Nyíregyházán szolgált
híres huszárokról, kiknek bronzportréját 2005-ben az utcák találkozásánál kialakított Huszár Emlékkertben helyeztük el. Huszáremlékek címmel füzetsorozatot indítottunk rövidebb leírások, visszaemlékezések közreadására. Napjainkban már a hatodik számnál járunk. Nyíregyházán kívül konferenciákon, emlékkönyvekben, évkönyvekben emlékeztünk meg a magyar huszárról, Sárváron, Makón, Budapesten, Hajdúhadházon, Fehérgyar-
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VIDOR

VIDOR

EGY HÉT MÚLVA INDUL A VIDOR FESZTIVÁL!
Jövõ pénteken, augusztus 25-én kezdõdik ünnepélyes
megnyitóval a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje. Nyíregyháza és a térség kiemelkedõ kulturális
eseménye a Móricz Zsigmond Színház szervezésében
friss arculattal, új helyszínekkel és ha lehet, még változatosabb programokkal csábítja a városlakókat és a
turistákat. Az immár XVI. VIDOR Fesztivál beharangozóit hetek óta figyelemmel követhetik a Naplóban,
ezúttal igyekszünk a rengeteg eseménybõl egy szûk,
de minden lényeges pontot érintõ keresztmetszetet

adni, hogy ezzel is, még idõben segítsük, mintegy „útikalauzként” a tájékozódást. Minden további részletet
érdemes keresni a www.vidor.eu, valamint a
www.nyiregyhaza.hu oldalakon. Jövõ héten is folytatjuk az ajánlást, amely 25-ére, péntekre így hangzik: mindenkit várnak szeretettel a szervezõk a péntek este fél hétkor, a Kossuth téren kezdõdõ megnyitó
ünnepségre, melyet Margaret Island, Rumbanamá és
Half Note City koncert követ – természetesen ingyenesen.

Rák Jóska, dán királyfi

VIDOR AZ EGÉSZ (BEL)VÁROS
A belváros a fesztivál legfergetegesebb helyszíne, melynek programja évrõl évre színesedik új fellépõkkel, programokkal. Az elmúlt években megismert arcok mellett számos újdonságra készüljenek az idelátogatók a fesztivál
egész ideje alatt. Az alább felsorolt csapatokon kívül több
helyszínen is találkozhatnak majd élõszobrokkal, gólyalábasokkal, karikaturistákkal, pantomimesekkel, de lesz jojóés buborékshow is.
A Korzó épülete elõtt a hagyományos slágereket játszó
hangosabb mûfaj képviselteti magát. A három fúvószenekar (Citrom Band, HangSzoBrass, Szabolcs Koncert Fúvószenekar) mellett három, rockzenét játszó együttes fellépésére kerül majd sor a helyszínen.
A Dózsa György utca sarkánál a Szabolcs-SzatmárBereg megyében már befutott zenekarok (Szívtiproll, LK
Beat, Mentha Projekt stb.) mellett helyet kapnak a feltörekvõ, érdekes zenét játszó fiatal együttesek (Dóra és a
Felfedezõk, Black Stage, Perpetuum stb.) is.
A Hõsök terén A Vidám Manók élõzenés interaktív mûsorával hangolódhatnak rá a legkisebbek a bábelõadásokra. Az együttessel közösen a gyerekek hangszerekkel ismerkedhetnek meg egy fergetegesen eltöltött program keretében.
Az Országzászló téren, mint új VIDOR helyszínen a
megyében lévõ zeneiskolák mutatkozhatnak be. Emellett – hogy ne csak a komolyzene képviselje magát –
dzsessz muzsikával, valamint kisebb, szépzenét játszó
duókkal, triókkal találkozhatnak majd a muzsikakedvelõk.

SZÍNHÁZI PROGRAM
Rák Jóska, dán királyfi
Fodrásznõ
Szentivánéji szexkomédia
Kutyaharapás
Kaviár és lencse
Kölcsönlakás
Pesti barokk
A Herner Ferike faterja
Hazudj inkább, kedvesem!

Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad

augusztus 25. 19.00
augusztus 26. 19.00
augusztus 27. 19.00
augusztus 28. 19.00
augusztus 29. 19.00
augusztus 30. 19.00
augusztus 31. 19.00
szeptember 1. 19.00
szeptember 2. 19.00

Szülõi értekezlet
Szájon lõtt tigris
Halpern és Johnson
A nadrág
Salamon király szorong
Bocs, félrement!
Fear the szaknévsor
Illúziók
Valami csaj(ok)

Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara
Krúdy Kamara

augusztus 25. 19.00 és 22.00
augusztus 26. 18.00 és 22.00
augusztus 27. 18.00 és 22.00
augusztus 28. 18.00 és 22.00
augusztus 29. 18.00 és 22.00
augusztus 30. 18.00 és 22.00
augusztus 31. 18.00 és 22.00
szeptember 1. 18.00 és 22.00
szeptember 2. 17.00 és 22.00

Beszélgetés Szabó Borbála íróval
Irodalmi kávéház – „Nem mind arany”
A harmadik Nyírségi Limerick Bajnokság döntõje
Befogad és kitaszít a világ
Beszélgetés Benedek Miklóssal
Mûvészasztal (1.) Mese, mese, mátka...
Krúdy Kamara: Beszélgetés Vinnai András íróval
Irodalmi kávéház – Mesedélután
Beszélgetés Spiró György íróval

MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió
MÛvész Stúdió

augusztus 26. 17.00
augusztus 28. 17.00
augusztus 29. 17.00
augusztus 29. 20.00
augusztus 30. 17.00
augusztus 31. 17.00
augusztus 31. 20.00
szeptember 1. 17.00
szeptember 2. 17.00

VÁCI MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONT

Punnany Massif

KOSSUTH TÉR
Kajárpéci Otelló
Megnyitó ünnepség
Margaret Island
Rumbanamá
Half Note City
Dil Mastana
Folkfusion Live Szimfonik
Amadou & Mariam
Skafunderz
Dresch Vonós Quartet
Zuboly
Punnany Massif
Tárkány Mûvek
The Qualitons
Mörk
Buda Folk Band
Petruska András
Herczku Ágnes és a banda
Cimbalom Duó
Szabó Benedek és a Galaxisok
30Y
Csángálló
Szeder
Irie Maffia
EZZA
Hiperkarma
Fanfare Ciocarlia
The Irish Coffee
Volosi
Zagar
Electric Swing Circus
PánPéter

Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad
Kisszínpad
Nagyszínpad
Nagyszínpad
Kisszínpad

Augusztus 26. 15.30
Dió Trió
Augusztus 26. 16.30
Carpedignem

Augusztus 26. 19.00
Dumaszínház – Aranyosi Péter önálló estje

Augusztus 27. 15.30
Kárász Eszter és az
Eszter-lánc Mesezenekar
Augusztus 27. 16.30
Muzsik és Volkova

Muzsik és Volkova

Augusztus 28. 19.00
Dumaszínház – Dombóvári István önálló estje
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Kaviár és lencse

Augusztus 29. 19.00
Dumaszínház – Kovács András Péter önálló estje

2017. AUGUSZTUS 18.

Kárász Eszter és az Eszter-lánc Mesezenekar

2017. AUGUSZTUS 18.

KIÁLLÍTÁSOK
Színház az egész világ avagy VIDOR-ral és fotókkal
a Föld körül – Sipos László kiállítása
Móricz Zsigmond Színház Galériája
augusztus 26. 18.30
Fejedelmeink „mesés” kincsei
Jósa András Múzeum
augusztus 26. 14.00
A 2016. évi képzõmûvészeti ösztöndíjasok kiállítása
Pál Gyula Terem
augusztus 26. 16.00

FILMVETÍTÉS

KORZÓ SZÍNPAD

Augusztus 27. 18.00
Dumaszínház – Hadházi László önálló estje

Fodrásznõ

augusztus 25. 17.30
augusztus 25. 18.30
augusztus 25. 19.00
augusztus 25. 20.30
augusztus 25. 22.00
augusztus 26. 17.30
augusztus 26. 19.00
augusztus 26. 20.30
augusztus 26. 22.00
augusztus 27. 17.30
augusztus 27. 19.00
augusztus 27. 20.30
augusztus 28. 17.30
augusztus 28. 19.00
augusztus 28. 20.30
augusztus 29. 17.30
augusztus 29. 19.00
augusztus 29. 20.30
augusztus 30. 17.30
augusztus 30. 19.00
augusztus 30. 20.30
augusztus 31. 17.30
augusztus 31. 19.00
augusztus 31. 20.30
szeptember 1. 17.30
szeptember 1. 19.00
szeptember 1. 20.30
szeptember 1. 22.00
szeptember 2. 17.30
szeptember 2. 19.00
szeptember 2. 20.30
szeptember 2. 22.00

Hogyan legyél latin szeretõ
Hetedik alabárdos
Hogyan legyél latin szeretõ
#Sohavégetnemérõs
Hogyan legyél latin szeretõ
Romazuri
Bridget Jones babát vár
A sóher
Másodállás
Háziúr kiadó
Bridget Jones babát vár
A sóher
Romazuri
Alibi.com
Háziúr kiadó
Másodállás
Alibi.com
Halálos iramban 8.
Tékasztorik
Halálos iramban 8.

Krúdy Gyula Art Mozi
Korzó színpad
Krúdy Gyula Art Mozi
Korzó színpad
Krúdy Gyula Art Mozi
Cinema City
Krúdy Gyula Art Mozi
Cinema City
Cinema City
Cinema City
Krúdy Gyula Art Mozi
Cinema City
Cinema City
Krúdy Gyula Art Mozi
Cinema City
Cinema City
Krúdy Gyula Art Mozi
Krúdy Gyula Art Mozi
Korzó színpad
Krúdy Gyula Art Mozi

VIDOR-APP
augusztus 25. 17.30
augusztus 25. 22.00
augusztus 26. 17.30
augusztus 26. 22.00
augusztus 27. 17.30
augusztus 28. 14.30
augusztus 28. 17.30
augusztus 28. 18.30
augusztus 29. 14.30
augusztus 29. 18.30
augusztus 29. 17.30
augusztus 30. 14.30
augusztus 30. 18.30
augusztus 30. 17.30
augusztus 31. 14.30
augusztus 31. 18.30
augusztus 31. 17.30
szeptember 1. 17.30
szeptember 1. 22.00
szeptember 2. 17.30

Ettõl az évtõl a VIDORra készülõdõk és a Nyíregyházára érkezõk tájékoztatását is segíti majd
egy új mobilalkalmazás.
A fesztivál egyedülálló
applikációja segítségével naprakész információkat kaphatunk a színház elõadásairól, a koncertekrõl, kiállításokról,
ezek helyszíneirõl, valamint könnyen és gyorsan, sorban állás nélkül
vásárolhatunk színházjegyet is. A VIDOR-App
letöltési link: https://
play.google.com/store/
apps/details?id
=com.interticket.vidor
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SZÍNHÁZ

LÁNYKÉRÉS A SZÍNÉSZHÁZBAN, ESKÜVÕ BUDÁN
Amikor Kosik Anita és Gulácsi Tamás négy évvel ezelõtt a Móricz Zsigmond Színház társulatához szerzõdtek, még nem tudták, hogy nem csupán nagyszerû mûvészi feladatokra, de társra is találnak Nyíregyházán.
A boldogító igent augusztus 12-én mondták ki egymásnak a családtagjaik, barátaik, kollégáik jelenléte mellett a
Csillebérci Szabadidõközpontban. Mint megismerkedésükrõl elmondták, friss diplomásként Anita a pesti Színmûvészetirõl, Tamás pedig a Kaposvári Egyetemrõl érkezett városunkba. Ha nem is volt szerelem az elsõ látásra, de a
másodikra igen! Az együtt töltött évek után tavaly decemberben nagyon szép karácsonyi ajándékot kapott az ifjú
hölgy azzal, hogy kedvese megkérte a kezét.

ANITA A SZERVEZÉSBEN IS PROFI
– Azt találtam ki, hogy azon a napon Anitának olyan
helyszíneket kell felkeresnie, amelyek valamiért fontosak
mindkettõnk számára – mesélte lapunknak a fiatal mûvész. – Az utolsó állomás a színészház teteje volt, ahol
sok-sok gyertyával, gyûrûvel és egy közös dalunkkal vártam. Olyan biztosan tudtuk: együtt akarunk élni, hogy nem
sokkal ezután el is kezdtük szervezni az esküvõnket. A
nagy esemény helyszíne a Csillebérci Szabadidõközpont
lett, mert gyönyörû környezetben helyezkedik el s kifizethetõ. Engem hamar elnyeltek a részletek, de Anita a szervezésben is profi: a legapróbb részletet is egybõl észreveszi, s megoldja a problémákat. Tánctanulásra nem volt
idõnk, de nagyon jól „kamutangózunk”, úgyhogy ezt a
tudásunkat vetettük be.

A SZÍNÉSZHÁZ IS „MEGMOZDULT”
Mint az ifjú pártól megtudtuk, volt DJ-jük, aki egyben a
karaokét is szervezte, s mivel az ifjú párnak köztudomásúan remek hangja van, az éneklést sem hagyták ki. Az
ételek, italok kiválasztását együtt intézték, mert az bonyolult feladat, és egyetértést kíván. Tamás bonyolította a telefonbeszélgetéseket, Anita pedig a helyszínért és a teljes
mértékben saját készítésû dekorációért felelt. A textilnemût keresztlánya anyukája, Katona Julis szolgáltatta, a
Renaichance megálmodója. (Ez a kézmûves mûhely azért
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Fotó: Kulcsár Balázs

jött létre, hogy a háztartásokban felhalmozódó, feleslegessé vált textíliák hasznosítására találjon megoldást.) Az
õ kupacaiból válogattak zászlófüzérnek valót. Festettek,
varrtak, ragasztottak állandóan. A színészház és a büfé
hathatós támogatásával rengeteg befõttesüveget összegyûjtöttek, ezeket feldíszítették textilekkel, üvegfestékkel. Egy
kis csapat segítette õket abban, hogy a roppant kreatív,
hihetetlen energiákkal bíró mûvésznõ millió ötlete megvalósuljon.

A BARÁTAIK SOKAT SEGÍTETTEK
– Nem volt tradicionális az esküvõnk, de azért egy-két
hagyományt megtartottunk: a võlegény például nem láthatta a menyasszonyi ruhát az esküvõ elõtt, pedig nem
keveset cipelte a ruhazsákban, papírral letakarva – mesél-

te Anita. – A ruhám gyönyörû ekrü szatén volt. Debrecenben, egy esküvõi börzén akadtunk rá Sirkó Esztiékkel. Nem
hiszek az irgalmatlan drága dolgokban, inkább több vendéget hívtunk meg. A sminkemet Gombás Eszter készítette, a frizurámat pedig Bánszky Krisztina. A lakodalmat „félbatyusnak” mondanám, hiszen hozhatott sütit vagy salátát, aki akart. Az esküvõ elõtti napon este tizenegykor,
amikor már a végünket jártuk a dekorbrigáddal, betoppant Novák Eszter néhány osztálytársammal, hogy „megmentse” a lagzit. Intenzív pár hetünk volt, na!
Mint megtudtuk, nászútra nem mennek az idén, késõbb
azonban ezt pótolják majd. Sevilla és Barcelona az álmuk. Anita ott akar sétálni, ahol ezt Carmen tette, Tomi
pedig szeretné megcsodálni Gaudí remekmûveit.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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SPORTIKON

SPORTIKONOK A MÚLTBÓL:
PETRIKOVICS JÓZSEF, AZ EZÜSTMOTOROS
Sorozatunk szerzõje, Káplán István a következõ riportalanyt, mint teniszezõt ismerte meg személyesen. Ám õ
egy másik sportágon keresztül lett ismert alakja Nyíregyházának és a világnak is. Petrikovics József a nyíregyházi
salakmotorozás – mostanság speedway – kiemelkedõ
egyénisége volt.
– „Vaspapucsosok”. Miért hívnak így benneteket?
– Igen egyszerû az oka. Mindig balra fordulunk a pályán. Ezért a bal lábunkon, vagyis csizmánkon volt egy
vaspapucs szíjjal felcsatolva. Az egyensúlyunkat a bal láb
salakon tartásával biztosítottuk. Anélkül igen hamar kellett volna csizmasarkat cserélnünk... Volt ennek egy jellegzetes kopogó hangja is.
– A salakmotorozással milyen kapcsolatot ápolsz?
– Évenként két-három Grand Prix futamra elmegyünk
együtt szurkolni a régiekkel: Lengyelországba, Csehországba, Horvátországba. Sajnos, itthon nincsenek olyan színvonalú versenyek, amik lekötnének minket, volt versenyzõket.
– Nyíregyházán mi a helyzet?
– Itt megszûnt a sportág, de Nagyhalászban egy magánkezdeményezésre épült egy salakpálya. Örvendetes,
hogy már világbajnoki, felnõtt és junior selejtezõ futamokat is tudtak rendezni.
– Milyen az érdeklõdés, összehasonlítva a ’80-as évek
nyíregyházi rendezvényeivel?
– Azért az még nagyobb közönséget vonzott, de le a
kalappal, itt is sokan szoktak lenni, fiatalok is. De különösen azok járnak, akik akkoriban is mindig kijöttek nekünk
szurkolni.
– Te mindjárt a motorsporttal kezdted?
– 1979-ben épült a Volán-Dózsa pálya a Damjanich
laktanya mellett. Tizennégy-tizenöt évesen kezdtem el
járogatni az edzésekre, persze elõször, mint tanulócska
fiúcska, aki boldog volt, ha tologathatta a motorokat vagy
megtankolhatta, lemoshatta. Két év elteltével indultam
elõször junior bajnokságon.
– Miért éppen a salakmotorozás kötött le?

Sárguló lapokon a dicsõséges idõk
– Egyszerû a dolog. Nem volt más technikai sport a
környéken. Az épülõ pályáról, az elsõ versenyekrõl, edzésekrõl sokat lehetett olvasni a Kelet-Magyarországban. S
arról, hogy tehetségkutató programot szerveznek. Én úgy
éreztem, megpróbálom. Emlékszem, elõször Riga mopeddel mentem. Arra már 14 évesen egy segédmotoros engedéllyel rá lehetett ülni.
– Kik azok, akik hozzásegítettek az eredményeidhez?
– Elsõsorban a Volán elnöke, a szakosztályt megalapító
Szováti Feri bácsi, akinek hihetetlen ambíciója, segítõkészsége volt a sportág iránt. Jó idõben ismerte fel, hogy ennek
Magyarországon nincs múltja, és hogy a lehetõség adott a
Volánon keresztül. A technikai egységek, szakemberek
megvoltak. Feri bácsi veje lengyel származású volt, aki idekerült Nyíregyházára és az õ segítségével vette fel a kapcsolatot a lengyelekkel, akiknél már akkor is nagy népszerûségnek örvendett a sportág. Már a pálya építésénél is lengyel szakértõ volt a tanácsadó, majd egy-egy hónapra lengyel edzõk érkeztek. Mígnem egy idõsebb, nagyon jó szemû trénert szerzõdtetett a klubhoz. Õ egy év alatt felhozta
a csapatot olyan szintre, hogy az élvonalba kerültünk.
– Emlékszel a nevére?
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– Hogyne emlékeznék! Jan Malinowszkinak hívták, a
feleségével együtt Nyíregyházára költözött, hat-hét évig
élt itt. Ott laktak a pályán a sportszállóban, mindent szervezett és vezetett, éjjel-nappal a pályán volt... S ott volt
még Szabó Elemér, õ a gyerekekkel foglalkozott.
– Mennyi idõs voltál, amikor az elsõ eredményt elérted?

A dobogó tetején
– Szerencsémre elég korán kezdtem és nem sürgettek
az eredmények felé. Idõt adtak, úgymond beérni. Volt egy
miskolci motoros, akit ide igazoltak, Gregó István. Õ a
szárnyai alá vett engem. Eleinte a motorját mosogattam.
Nagyon jól látta, ebben a technikai sportágban elkerülhetetlen, hogy az ember elõbb vagy utóbb összetörje magát,
ezért a biztonságra nevelt. Hogy minél idõsebben érjen
egy esetleges baleset, s ne legyen annyira visszafogó erõ,
és ne ijedjek meg tõle az elején. Mert nagyon sokszor fordul elõ a nagyobb vagy kisebb sérülés. Szépen lassan elértem oda, hogy minden edzésbaleset nélkül eljutottam
versenyekre. Elsõ perctõl kezdve mindig dobogón végeztem a juniorok között, ez a korosztály 21 éves korig tartott. Akkor 16-17 éves lehettem.
– Akkor te 3-4 évvel idõsebbek között érted el a szép
eredményeidet!
– Igen, de már 18 évesen a felnõtt válogatottban is szerepeltem. A Junior Világbajnokságon voltam ötödik és
hetedik is egyszer. Az, hogy egy magyar a döntõbe jutott,
már maga volt a csoda számunkra. Dánok, svédek, ausztrálok tartoztak az élmezõnyhöz. Aztán egy-egy cseh, szovjet, lengyel versenyzõ.
– Meg tudnád nevezni legszebb emlékeidet?
– Magyar Bajnokságon hatszor voltam második a debreceni Adorján Zoli mögött. Édesanyám összegyûjtötte a
megjelent újságcikkeket s volt egy olyan, aminek a címe
az volt: „Az ezüstmotoros”, mivel mindig második voltam. Amikor végül 1992-ben Miskolcon nyerni tudtam,
az egy szép és kedves emlékem, ami egyben a legjobb
hazai eredményem. Európa-bajnokságokon pedig hatszor
voltam döntõs. Egyszer Münchenben a világbajnoki döntõbe jutottam, tartalékként. Volt egy debreceni Európabajnoki döntõ futam, az elsõ négy jutott a világbajnoki
döntõbe, az ötödik meg tartalék lett. No, ez voltam én.
– Van olyan a pályafutásodban, ami keserûséggel tölt el?
– Nincs, ami fájhatna, mert akkoriban sokkal többet
kaptunk lehetõségként. A központi támogatás nagyobb
volt, mint ma ebben a sportágban. Az én szüleim biztosan
nem tudták volna finanszírozni a versenyzésemet, de még
az edzéseket sem. Nagyon meg vagyok elégedve, hogy
abba a korba születtem, amikor meg tudtam ezt csinálni.
– Ugyanúgy csinálnál mindent, mint ahogyan tetted
azt?
– Mostani fejjel, tapasztalatokkal nem hiszem, hogy rá
mernék ülni a motorra... Abban az idõben a veszélyérzete az embernek sokkal kisebb, mint késõbb. Csodálkozom,
hogy pár korabeli versenyzõtársam most is, 50 év felett
újrakezdi. Itt hiába kezded újra óvatosan, a sérülés már
nem olyan könnyen kiheverhetõ. A reflexek sem olyanok,
az izomzat is gyengébb.
– A sérülések téged is elértek?
– Sajnos elkerülhetetlen volt. Akkor éreztük magunkat
szerencsésnek, ha volt olyan év, amelyikben nem volt
komolyabb... Volt kulcscsonttörésem, vagy az ujjam „lefittyent”. Talán a legsúlyosabb az volt, amikor a kormány
beleállt a combomba és kiszakított egy darabot. Ütõeret
talált el. A mentõ azonnal ott volt és így elláttak.

– Meg a kórház is közel volt.
– Ez éppen így nem igaz, mert ez Dél-Afrikában esett
meg velem... Azért még itthon is fel kellett nyitni és újra
kipucolták a sebet. Két hónap múlva ültem újra motorra.
Ezért nem szabad a közúton trükközni. Mert a versenyen
mindig volt mentõ, az utcán meg mire odaérnek, elvérezhet az ember egy baleset esetén. Fának, padkának, korlátnak, számtalan akadálynak csapódhat a motoros. Ezért is
volna nagyon jó dolog, ha lenne kijelölt versenypálya, ahol
biztonságosabban lehetne száguldozni, mentõi biztosítással. De még ez sem elég. Tudni kell motorozni.
– A szüleid hogy álltak a dologhoz, hogy te ilyen veszélyes sportágat választottál?
– Eleinte ellenezték, mint gondolom, minden normális
szülõ tenné. Azután belátták, hogy nem tudnak vágyaimnak gátat szabni. Nagyon drukkoltak nekem. A feleségem
pedig fiatal korában röplabdázott. Van egy lányunk és egy
3 éves fiú unokánk. Csak remélni tudom, hogy neki lesz
köze a sporthoz. Természetesen nekem is mutatja, és
mondja, „Papa teniszezik és lendít”.
– Mikor és miért döntöttél úgy, hogy befejezed?
– Betöltöttem a harmincat és úgy gondoltam, valamit
kezdenem kellene a további életemmel egy polgári foglalkozással. Lett egy családi vállalkozásom, még egy évig
párhuzamosan a versenyzéssel, autóüvegeket forgalmazunk, cserélünk, beszerelünk, javítunk. Az autóüvegek
forgalmazásával indítottam. A vállalkozás teljes embert
kívánt és akkor döntöttem el véglegesen, hogy befejezem.
– Azért továbbra is sportolsz, miért éppen a teniszt
választottad?

1984., gyõztes csapatban
– Hiányzott a mozgás. Szerettem a focit, de ott elkerülhetetlen a test-test elleni ütközés és mindig fájt utána valamim. Mígnem egyik szomszédom, aki akkor már járt
edzõhöz, egyre nyüstölt. Innentõl kezdve én is kértem idõpontot heti egyszer, igazi baráti társaság alakult ki a teniszpályán.
– Volna valamilyen útbaigazításod a fiataloknak?
– Az unokámmal vagyok úgy, hogy nem tudom, igazán
mit szeretnék jobban, hogy legyen kiváló sportoló, vagy
tanuljon, és azon keresztül legyen sikeres ember. Ma már
sokkal jobban le kell, hogy kössön egy egész embert az
élsport. Minden gyereknek azt tanácsolom, kezdjen el
sportolni és majd kiderül, alkalmas-e az élsportra vagy
csak a saját szükségleteinek kielégítésére. A sport olyat
tud adni az embernek, amit máshonnan nem tud megkapni: közös élmények, a siker öröme. Az ember élete attól
lesz teljes, hogy vannak céljai és azt megpróbálja elérni.
– Neked, Józsi, milyen konkrét célod volt?
– Mindig a következõ versenyre tûztük ki a célt, most
azonban van hosszú távú célom. Szeretnék a teniszben
pár arra érdemes gyereknek – akiknek az anyagi feltételeket a szülõk nem tudják biztosítani – minden olyan lehetõséget megadni, amivel élsportolóvá tudnak válni. Gondolok itt az edzések szervezésére, versenyeztetésre, menedzselésre.
– Kívánok neked ehhez erõt és kitartást meg idegrendszert! S te kirõl olvasnál szívesen híreket?
– Akikkel heti szinten mindig voltunk az újságban, róluk nem tudok szinte semmit. Például az akkori Menottiféle NB I-es focicsapatról. De hallanék vagy olvasnék bármelyik akkori más NB I-es csapatról is, így a férfi és nõi
röpisekrõl, az NB I-es férfi-nõi teniszcsapatokról, kosarasokról. Vagy úszókról, ökölvívókról, súlyemelõkrõl.
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AZ ÉLMÉNY NEKED IS JÁR!
bet szerettünk volna kipróbálni. Ehhez a bõséges és jóízû
étkezések adtak energiát. Néhány a programokból, amelyeken részt vettünk és feledhetetlen emlékek lettek: kincskeresõ, tábori olimpia, sportbajnokságok, honfoglaló játékok, szafari, egy perc és nyersz, vizes móka, ki mit tud,
hõsök napja, kalandpark, koncertek, táncházak, sárkányhajó, sétahajó, trambulin, mozi, strandolás a Balatonban,
éjszakai bátorságpróba, különös kémiai kísérletek bemutatója, haditechnikai park, gokart, tanösvény, tájház, tábortûz. Ha véletlenül valamelyik helyszínen éppen volt
egy kis szabadidõnk, a NAGYTESÓK játszani, táncolni

Ez volt az Erzsébet-tábor jelmondata. Lépten-nyomon
találkozhatunk a világhálón az ezt bemutató reklámfilmmel, melybõl kiderül, 26 000 gyermek pihenhet idén a
Balatonnál. A több mint kéttucatnyi családot magában
foglaló Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület elnöke,
Buzainé Hugyecz Erzsébet is ott lehetett tíz gyermekkel a NOE sikeres pályázata révén, köztük a Molnár hármasikrek. Az õ beszámolójukat olvashatják az alábbiakban.
„Július 2–7-éig egy feledhetetlen hetet töltöttünk a Három Királyfi Nagycsaládos Egyesület pályázata segítségével a Balatonon, Zánkán. Sok élményt, még több új baráRajtol a Tarzan túra a kalandparkban
kapott. A vacsora után ünnepélyes tábornyitó volt a segítõink, a NAGYTESÓK vezetésével, ismerkedés a többi táborlakóval, majd közös diszkó, éjfél körül lefekvés. Csoda, hogy senkit sem kellett altatni?
A táborban a napi 20 000 lépést mindennap megtettük, hiszen a jobbnál jobb programkínálatból minél töb-

A nyíregyháziak a sötétzöld altábor lakói voltak

Várakozás hajóra a Balaton partján

tot, csodás emlékeket hoztunk haza. Már újra hiányzik!
De jó lenne újra menni, holnap indulni! Amikor indultunk, még nem tudtuk mi vár ránk, hiszen még nem jártunk a Balcsin, így nagyon vártuk. Az utazás, amitõl egy
kicsit féltünk, igen hosszúnak (7 óra) bizonyult, a végére
viszont rövidnek tûnt, mert már a vonaton egy másik gyerekcsoportból barátaink lettek. Minden altáborlakó különbözõ színû egyenpólót, -sapkát, -kulacsot és -hátizsákot

vagy víziversenyezni hívtak. Alvásra sem igényünk, sem
idõnk nem jutott. Na, ezt pótoltuk, amikor hazaértünk,
reggeltõl estig.
Ezt a csodát nem lehet úgy leírni, ahogyan azt mi átéltük. Kívánjuk, hogy minél többen legyetek részesei! Az
élmény nektek is jár! Köszönjük ezt a hetet!
A vidám táborozók nevében: a Molnár ikrek (Vivien,
Noémi és Evelin), nyolcadik osztályosok”

Irány a strand!

TÁVOL-KELETEN A BANCHIERI

VILÁGHÁBORÚS KATONÁK
A múlt héten megkezdett exhumálással 14 német és 15 szovjet
katona földi maradványai kerültek
elõ a nyíregyházi Északi temetõben
– közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) Hadtörténeti Intézet és
Múzeum kedden az MTI-vel. A kriptaásás közben elõkerült leletek, személyes tárgyak, egyenruhafoszlányok, gombok, valamint a szovjet
és német karabély-, illetve géppuskalõszerek alapján egyértelmû, hogy
második világháborús katonák maradványait fordította ki a markoló.

A nyíregyházi Banchieri Énekegyüttes pályafutása több mint 20 éves, sikerekkel teli múltra tekint vissza. Bár az
elmúlt években egyéb szakmai és magánéleti elfoglaltságok miatt kevés koncertet vállalt az együttes, ebben az évben
több külföldi felkérés is érkezett Angliából, Németországból és Hongkongból,
amit nem szívesen utasítottak volna
vissza – tájékoztatta a szerkesztõségünket a csapat nevében Szilágyi Szilárd.
Hongkongban a 2017. évi Ifjúsági és
Gyermekkórusok közel 3500 fõt felvonultató Világfesztiválján szerepeltek díszvendégként, bemutatóegyüttesként július 15étõl 22-éig, melynek elõzménye, hogy a
Cantemus Kórusintézmény kapcsolata
több évre nyúlik vissza az ottani zenei
szervezõkkel. Az együttes énekelt a nyi2017. AUGUSZTUS 18.
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tó- és a záróhangversenyen, valamint két
félidõs koncertet is adott nagy létszámú közönség elõtt. Bemutatófoglalkozást tartottak
a szakembereknek a Kodály-módszerrõl és
az intonáció tisztaságáról. Az együttes mûvészeti vezetõje – Szabó Soma Liszt-díjas karnagy – zsûritagként is közremûködött
a kórusversenyen. A nyíregyházi énekegyüttes repertoárjában szerepeltek reneszánsz
mûvek, madrigálok, XX. századi zeneszerzõk alkotásai, de azért nem hiányoztak a játékosabb, viccesebb elõadásmódot igénylõ
szerzemények sem, amelyek mindig nagy
közönségsikert arattak. Az együttest egészen
megható tapsvihar és örömujjongás fogadta
a fesztiválon. Az együttes hongkongi hazaérkezését követõen Szabó Soma mûvészeti
vezetõre még várt egy tajvani utazás is, ahol
szintén zsûritagként vett részt egy nemzetközi kórusversenyen.
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ÖTÖDIK HELY EZÜSTÉRMEK A MASTERS VÉBÉRÕL REKORDNEVEZÉS
Rekordszámú nevezés érkezett a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokságra,
a pontvadászat hétfõn el is indult a 120
csapattal. A névadó szponzor (Interspar)
három év után is marad, a harmonikus
együttmûködést folytatva a felek meghosszabbították a szerzõdést. – Ez egy
igazi sikertörténet: nem nagyon van már
olyan nyíregyházi, aki szeretne futballozni kispályán, de ezt nem tehetné
meg. Idén rekordszámú csapat nevezett,
és bízom abban, hogy ilyen támogatókkal még sok évig mehetünk tovább –
mondta Kósa Árpád, a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje.

A hétvégén rendezték meg a 39.
OTP Bank Magyar Amatõr Felnõtt
Nyílt Golfbajnokságot a Pannónia
Golf Klubban. A háromnapos versenyen rajthoz állt Závaczki Bálint nyíregyházi golfozó (225 ütés), aki a 13
nemzetet felsorakoztató 114 fõs mezõnyben bolgár, szlovén, olasz és
szerb vetélytársát követõen az ötödik
helyen zárt, legjobb magyar versenyzõként a férfiak között. Bálint nem
pihen, azóta a szlovák Junior Openre
utazott el, ahol a magyar válogatott
tagjaként szerepel.

Fotó: Fina-Budapest 2017/ Róth Tamás

Dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár, dr. Szokol Dianna, kétszeres ezüstérmes,
valamint Gyula Sándor edzõ
Elképesztõ mennyiségben szállítják a magyarok az érmeket a hazai rendezésû FINA
Masters Úszó Világbajnokságon (a 25 év feletti sportolók versenyén), melybõl Nyíregyháza is kiveszi a részét. A Nyírsenior Egyesületbõl az esélyes, korábbi világversenyeken is sikerrel szereplõ dr. Szokol Dianna
szerdai lapzártánkig két éremmel is gazda-

gította gyûjteményét a 45–49 éves korosztályban: elõször nyíltvízi úszásban lett ezüstérmes Balatonfüreden 3 kilométeren, majd
a 800 gyorson csapott szintén másodikként
a célba Budapesten hétfõn. A Margitszigeten dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár, nyíregyházi olimpikon adta át neki az
újabb érmet.

HELEBRANDT: MÉG MOST SEM HISZEM EL!
Závaczki Bálint

ELHUNYT
FARKAS BÉLA

Komoly veszteség érte a nyíregyházi és a megyei labdarúgást. Farkas Béla,
a nyolcvanas évek Szpari játékosa a sok
sikerrel megvívott csata után a betegséggel szemben alulmaradt. Farkas Béla
elsõ mérkõzése az NB I-ben 1982. október 16-án volt. Egy hétre rá meg is
lõtte elsõ gólját, méghozzá a Debrecen
elleni hazai meccsen: 1–0-ás debreceni vezetésnél, 15 ezer nézõ elõtt õ
egyenlített közvetett szabadrúgásból.
1982 decemberében játszotta legjobb
mérkõzését a Szpariban: az NYVSSC–
Békéscsaba (3–1) meccsen õ lõtte az
elsõ gólt, aztán adott két gólpasszt is –
a Népsport a mezõny legjobbjának választotta. Tizennégy NB I-es bajnoki
meccsen játszott a Nyíregyházában. Késõbb edzõként több megyei csapatnál
is dolgozott. Farkas Béla 62 esztendõs
korában hunyt el.

A világ legjobb 10, hosszútávú gyaloglója közé verekedte be magát Helebrandt
Máté. A 28 éves nyíregyházi fiatalember a
hétvégén 6. helyezett lett az atlétikai világbajnokságon 50 kilométeres gyaloglásban. A Nyíregyházi Sportcentrum szerdán
sajtótájékoztatón köszöntötte a sportolóját, aki mostantól az egyik legeredményesebb nyíregyházi atlétának is számít. Máté
egyelõre alig hiszi el az eredményt, de már
a következõ megmérettetésre készül.
Magyar zászlóval, égbe emelt karokkal
érkezett meg Helebrandt Máté a célba (lásd
a címlapfotón). A londoni atlétikai világbajnokságon õ okozta a magyar delegáció
harmadik nagy meglepetését. Olimpiai érmeseket, világbajnokokat maga mögött
hagyva, hatodikként érkezett meg az 50
kilométeres gyaloglás céljába.

EMBLEMATIKUS
SZEMÉLYISÉG LETT
Szerdán már Nyíregyházán méltatta a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje
Helebrandt Mátét. Kósa Árpád hangsúlyozta: a 28 éves sportoló pontszerzõ helyen
végzett, amire senki sem számított, s ezzel
a nyíregyházi sport emblematikus figurájává vált. Az igazgató szerint az eredmény
nemcsak elképesztõ, hanem azt is jelenti,
hogy a gyaloglónak minden segítséget meg
kell adni ahhoz, hogy a következõ olimpián még komolyabb sikert érhessen el.

A FELÉNÉL MEGIJEDT...
Helebrandt Máté elmondta, idén kevés
versenyen indult, sok sérüléssel küzdött. Az
elmúlt fél év kemény, kitartó munkája azonban meghozta az eredményt. A sportoló ezt
edzõjének, szüleinek és kedvesének köszönte meg. Hozzáfûzte, 2012-ben a lon-

Helebrandt Máténak, a sportág legjobbjai közé emelkedett gyaloglónak Kósa Árpád, a
Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje gratulált az itthoni sajtótájékoztatón
doni olimpián már megismerkedett a pályával. Most a hõmérséklet is nagyon
kedvezõnek bizonyult. Ez csupán a második ötven kilométeres versenye volt és emiatt elvárások és nagyobb izgalom nélkül vágott neki az embert próbáló távnak. A négyórás küzdelem elsõ felében maga is alig
hitte el, milyen jól megy a gyaloglás. Attól
tartott, hogy nem bírja majd ezt a feszes
tempót a végéig. – 35 kilométernél még
utolsókból is lehetnek az elsõk, elsõkbõl is
lehetnek utolsók. Én is, amikor a táv felénél ránéztem az órámra, láttam, hogy bõven országos csúcson belül vagyok. Szóval nagyon jó részidõm volt és ott egy kicsit meg is ijedtem, lehet, hogy gyors volt a
táv elsõ fele és hogy fogom bírni a végét.
Nem fogja-e ez megbosszulni magát a végén? Hála istennek nem így történt – tette
hozzá Máté.

A VILÁG ÉLVONALÁBA KERÜLT
Máté a hatodik helyezéssel és az új országos csúcsnak is számító idõvel egybõl
a világ élvonalába került. Saját elmondása
szerint ezzel a gondolattal még barátkoznia kell. Hozzáfûzte, mostantól kezdve az
lesz az elvárás irányába, hogy a világversenyeken az elsõ nyolc közé kerüljön. Az
elsõ komolyabb megmérettetése jövõre a
berlini Európa-bajnokság lehet. A világbajnokságon hozott idejével a harmadik legjobb európainak számít a mezõnyben 50
kilométeren, így akár egy érem megszerzése is szóba kerülhet. Máténak addig keményen kell edzenie, a legközelebbi nagy
próbatétele pedig jövõ hét végén lesz, hiszen kedvesével akkor fogadnak örök hûséget.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SPORTPROGRAM
Augusztus 19., szombat 17.30 Buzánszky Stadion,
Dorog, Dorogi FC–Nyíregyháza Spartacus FC labdarúgó-mérkõzés
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ARANY REMEKMÛVE
A MÚZEUMFALUBAN

XIX. SZATMÁRI ZENEI NAPOK ZÁRÓHANGVERSENYE a Piccoli Archi zenekarral augusztus 18-án 19.00
órától a Kálvin téri református templomban. A belépés díjtalan.
AZ ELÁTKOZOTT MALOM. A Burattino Bábszínház elõadása: augusztus 19-én 16.00: Az elátkozott malom. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.
A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyvtárban: augusztus 22-én 14.00–16.00: Könyvjelzõ készítése. 24-én 14.00–16.00: Bagoly készítése CD-bõl.
FOTÓKLUB középiskolás diákok részére augusztus 24én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár oktatótermében. A foglalkozásokat vezeti: Márföldi István.
„KAMASZ TERASZ” – beszélgetés középiskolás amatõr írókkal, költõkkel a Móricz Zsigmond könyvtár teraszán augusztus 24-én 16.00 órától. A foglalkozásokat vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.
FOTÓKIÁLLÍTÁS. Karádi Zsolt fotókiállítására várják az
érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtár társalgójába.
Megnyitó: augusztus 26-án 11.00 óra. Megtekinthetõ:
szeptember 10-éig.
A PRO FINLANDIA – Finnország útja a függetlenségig címû kiállításra várják az érdeklõdõket a Korzó Bevásárlóközpont 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 kiállítás a középkortól az 1920-as évek
elejéig Finnország történetét mutatja be. Eredeti dokumentumok, kiadványok, festmények, korhû tárgyak képei szemléltetik a múltat. A tárlat augusztus 25-éig tekinthetõ meg, ingyenesen.

TÉVÉMÛSOROK AZ ÜNNEPRE
Az augusztus 20-i hétvégén is színes, változatos, ünnephez méltó mûsorral jelentkezik a Nyíregyházi Televízió. A Kult-Óra különkiadásának elsõ részében (szombaton 20.30-kor és vasárnap 22.00-kor) Dvorák A fehér hegy örökösei címû, vegyeskarra és zenekarra komponált kantátáját tekinthetik meg, ami igazi kuriózum,
a Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Nemzeti Énekkar elõadásában. A második részben Kodály Zoltán
Psalmus Hungaricus címû mûve csendül fel a Zuglói
Filharmónia és a Cantemus Kórus koprodukciójában.
A Vetítõ ünnepre szánt adásában (szombat 19.30 és
vasárnap 18.00) az államalapításra emlékezünk. Az
összeállítás elsõ filmje a „Millenniumi Ünnepségek Szabolcsban”, melyben szakértõként megszólal dr. Margócsy József, néhai nyugalmazott fõiskolai tanár is. Az
új kenyér ünnepe is régóta kapcsolódik augusztus 20hoz. A mûsor második részében négy kisfilm látható.
Témáik: a kézi aratás és a kenyérsütés hagyománya,
valamint bepillantunk a múzeumfalu korábbi bemutatójára és az eredeti salamonbokori kenyér titkát is megismerhetik. Egy tiszai etûddel zárjuk a különkiadást.
Kellemes televíziózást!

SZENT ISTVÁN-NAPI ÜNNEPSÉG. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, az orosi városrész képviselõje az államalapítás ünnepe alkalmából Szent Istvánnapi ünnepségre várja az érdeklõdõket. Ünnepi beszédet
mond: dr. Tirpák György képviselõ. Idõpont: augusztus
20. 10.00 óra. Helyszín: Oros, Petõfi park.

MÛVÉSZASZTAL (1.) Mese, mese, mátka... felnõtteknek – A Vörös Postakocsi és a Móricz Zsigmond Színház
közös rendezvénye augusztus 31-én 17.00 órától a
MÛvész Stúdióban. Vendég: Boldizsár Ildikó író, mesekutató, meseterapeuta. Házigazda: Kováts Judit író.

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.

Toldi Miklós a hõsiesség, a bátorság, a kitartás, a hûség, a becsület és az emberség példaképe. Az idén 200
éve született költõfejedelem, Arany János elbeszélõ költeménye, a magyar irodalom klasszikus remekmûve a
26. Mandala Nyár ünnepi programjában a Vígszínház
elõadásában lesz látható augusztus 18-án és 19-én
21.00 órától a Sóstói Múzeumfaluban. Az elismerésért
és megbecsülésért küzdõ fiú lebilincselõ kalandjai Csõre
Gábor fõszereplésével kelnek életre. A lenyûgözõ elõadást az élõzene és a különleges vizuális effektek, árnyjátékok teszik igazán varázslatossá.

FEJEDELMI BRINGATÚRA

Nyíregyházáról indult el múlt pénteken (képünkön) a
„Bringával II. Rákóczi Ferenc útján” elnevezésû nemzetközi biciklitúra. Négy országból (Magyarország mellett Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából) több mint
40 kerékpáros vett részt az eseményen, akik 3 nap alatt
mintegy 250 kilométert tettek meg. A túra célja Kassa
2017. AUGUSZTUS 18.

volt, ahol a nagyságos fejedelem sírját is megkoszorúzták. A túrát a nyíregyházi székhelyû Zöld Kerék Alapítvány szervezte. A szükséges pénzügyi forrásokat pályázaton nyerték, a „kerékpárral hét határon át” projekt
keretében – tájékoztatott Kazai Béla, az alapítvány elnöke.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

AZ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS
ISTENNÕJÉNEK SZOBRAI
Nyíregyháza elsõ köztéri képzõmûvészeti alkotásai
épületdíszítõ funkciót töltenek be. Így a magasba kell
tekintenünk, ha a város legrégebbi (ismert) szobrait látni szeretnénk, hiszen azokat a Kossuth téri városháza
épületére álmodták meg. Sajnos a szobrok alkotója ismeretlen, pedig de jó volna tudni annak az ügyes kezû
mesterembernek a nevét, aki öntött cinkbõl megalkotta
ezt a két csodálatos remeket. A valószínûleg 1872-ben
készült szobrok a római Justitia istennõt ábrázolják megkettõzött alakban. Az egy oroszlánfejjel díszített széken
ülõ baloldali szobor jobb kezében igazságosztó pallost
tart, míg bal kezének mutatóujjával mintha figyelmeztetne: e helyen csak bölcs és igazságos ítéletek szülessenek! A jobboldali alak egy mérleget tart a bal kezében és koszorút nyújt a jobbjával. A fején városvédõ
korona, mellette pedig egy római vesszõnyaláb bárddal
(fasces) látható. E szobrok annak az emlékét õrzik, hogy
a városháza épülete egy idõben törvényszéki funkciót
is betöltött.
Az 1867-es kiegyezést követõen a bírósági rendszert
is át kellett alakítani, amelynek részeként létrehozták a
királyi törvényszékeket. Nyíregyháza már 1869-ben,
Bodnár István ügyvéd javaslatára jelezte, hogy a város
szívesen helyt adna egy ilyen bíróságnak, amely elsõfokú, általános hatáskörrel bíró szervként büntetõ és polgári ügyekben járna el. A város Nagykállóval szemben
„akár népességénél, akár kereskedelmi összeköttetése-
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inél, akár központi szerencsés fekvésénél fogva” alkalmas lenne erre. 1871-ben már kész tényként közlik, hogy
megkapja a város a törvényszéket, „pedig aligha voltak
városunknak oly kecses és bájos szószólói, mint
Kállónak”. E döntésnek lesz a következménye, hogy az
1842-ben átadott városházát 1871–72-ben emeletesre
bõvítik és „igazságügyi palotaként” funkcionál egészen
1891-ig. A város vezetõi albérletbe szorultak saját házukban, de tették ezt annak reményében, hogy ezzel is
közelebb jutnak remélt céljukhoz, a megyei székhely
áthelyezéséhez.
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