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Új üzemcsarnok, új munkahelyek
Több mint hárommilliárd forintos beruházással új
üzemcsarnokkal bôvítette nyíregyházi leányvállalatát a német Hübner csoport.
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Hatékonyabb a városüzemeltetés
Folytatjuk a NYÍRVV Kft. elmúlt egy esztendejének változásairól és újdonságairól szóló beszélgetést a cég ügyvezetôjével.

8-9

A Haladást cserélte le
Új ügyvezetôje van a Spartacusnak. Sipos
Zoltán a gazdasági szférából és Szombathelyrôl érkezett a nyíregyházi csapathoz.

XIX. évfolyam,
27. szám
2012. augusztus 3.

A világ randevúzott Nyíregyháza egén

Szerencsét hozott Nádasnak Nyíregyháza.
A magyar válogatott tagjának, Nádas
Tamásnak (jobbra) a gyôzelmét hozta a
nyíregyházi mûrepülô világbajnokság.
A magyar versenyzô megnyerte a
szabadprogramot, megelôzve egy orosz és
egy francia pilótát. A mûrepûlõ
világbajnokság augusztus 4-én látványos
repülõnappal zárul.
(Részletek a 8-9, 14. oldalon)

Jól halad a távhôvezetékek cseréje Változik a
forgalmi rend

Ma még a Szabadság téren fekete ideiglenes kerítés csúfítja el a teret, de a
kordon mögött zajló távhôs rekonstrukciós munkálatok hamarosan befejezôdnek, és augusztus huszadikára
helyre áll a rend a Korzó melletti területen – tudtuk meg Arday Balázstól, a
Nyírtávhô Kft. igazgatójától. Ahogy
arról már korábban is hírt adtunk, a
Nyírtávhô Kft. szakemberei egy, az
üzembiztonságot veszélyeztetô beruházást hajtanak végre a város terüle-

tén, a több mint harmincéves csövek
helyett korszerû vezetékeket raknak le.

Kedves Olvasóink!
Lapunk – a korábbi évekhez hasonlóan – nyáron kéthetente jelenik
meg, legközelebb 2012. augusztus 17-én, pénteken.

Forgalmirend-változás lépett életbe
a zöldség és gyümölcs nagybani
piac területén, a Vásártéren. Az új
forgalmi rend betartását a helyszínen jelzôtáblák és színes felfestések
segítik. A NYÍRVV Kft. szakemberei tájékoztatják a Tokaji úti piacra
látogatókat, hogy az augusztus 4-ei,
szombati repülônap kapcsán a vásártér területérôl való kihajtási rend
megváltozik. Ezen a napon a Vásártér területét az állatvásár kapuin
keresztül, az Acél utca irányában
lehet elhagyni.

Az idei nyár legnagyobb élménye: Virsky!

Szépülõ Jósaváros
Több mint egymillió forintból újították fel a jósavárosi mûvelôdési házat, a beruházást önkormányzati támogatásból és vállalkozói felajánlásból végezték el. A városrészben korábban
két telephelyen mûködött a mûvelôdési ház, az Ungvár sétányi közösségi hely rekonstrukciója régi vágya volt a jósavárosiaknak. Dr. Horváthné dr. Veisz Katalin, a városrész önkormányzati képviselôje elmondta, a felújítás során padlóburkolatot fektettek le, irodahelyiséget alakítottak át és több nyílászárót is kicseréltek, de megújult a ház homlokzata is. A beruházásnak köszönhetôen az Ungvár sétányon mûködnek tovább
a csoportok és foglalkozások.

Augusztus 10-én 21.00 órától a nyíregyházi Szabadtéri Színpadon
mutatkozik be az Ukrán Állami Népi Együttes.
Jegyek a www.jegy.hu weboldalon és a
Váci Mihály Kulturális Központban kaphatók.
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Ez is történt az elmúlt napokban
2012. július 19.
csütörtök
Dévai és Déva-környéki rászoruló gyerekek érkeztek Sóstóra júliusban. A gyerekek befogadó
szüleikkel együtt, nagy örömmel vették birtokukba a strandot, és egy élményekkel teli napot
töltöttek az Aquarius Élmény- és Parkfürdôben
a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. meghívására.

2012. július 20.
péntek
Köszöntötték a 30 ezredik ügyfelet a Kormányablakban. Az országban mûködô 29 Kormányablak közül Nyíregyházán érték el elsôként ezt az
ügyfélszámot. A 30 ezredik ügyfelet – Kanyuk
Hunort – szülei társaságában dr. Vinnai Gyôzô
kormánymegbízott és Szûcs Sándor ügyfélszolgálati osztályvezetô paszabi szôttes terítôvel és az
alaptörvény egy példányával ajándékozta meg.

2012. július 20.
péntek
„Minket nem lehet elfelejteni...” címû
kétszemélyes elôadásával Voith Ági és
Bodrogi Gyula lépett fel a Barbizon
Szabadtéri Színpadon. A két mûvész dalokkal, színdarabrészletekkel és kabarétréfákkal elevenítette fel közös pályájukat, és magánéletük néhány részletét.

Véget ért a Hegyalja Fesztivál. A szombati zárónap bôven vasárnap reggel ért
véget, a fesztivált táncolva búcsúztató
hegyaljásokkal. Idén, tavalyhoz hasonlóan 85 ezren döntöttek úgy, hogy a
rakamazi zenés nyaralást választják.

2012. július 24.
kedd
A magyar és külföldi rendszámú kamionokat és buszokat ellenôrizte a rendôrség a TISPOL akció keretein belül.
Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózatának akciója csütörtökig
tartott, a rendôrök elsôsorban a vezetési és pihenôidô betartását, a sebességet
és a túlsúlyos jármûveket ellenôrizték.

2012. július 26.
csütörtök
Szépkorút köszöntöttek Nyíregyházán.
Kûhn Istvánnét kilencvenötödik születésnapja alkalmából Jeszenszki András, a városrész önkormányzati képviselôje és a polgármesteri hivatal munkatársa köszöntötte és adta át neki a
miniszterelnöki díszoklevelet.

A 4 próba Londonért! tömegsport akció négy nyertese (balról jobbra), Tölgyesi Tibor, Gyebróczki
Máté, Balázsi Dóra (édesanyja, Szabó Ildikó helyett utazik) és Vinnai Péter átvette az olimpiai
utazócsomagot, amelyhez ugyanolyan magyaros
mintázatú póló is járt, mint az olimpikonoknak.
A nyertesek augusztus 1-jén utaztak Londonba.
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Nagyobb turistaforgalmat
és élénkebb gazdasági
kapcsolatot kíván kialakítani Nyíregyháza és lengyel
testvérvárosa, Rzeszow
önkormányzata a két
település között. A cél
érdekében júliusban
Rzeszowban mutatták be
Nyíregyháza legújabb
turisztikai attrakcióit,
majd ezt követôen egy 19
fôs lengyel delegációt
hoztak el Sóstóra, hogy
élôben is láthassák a
turisztikai látványosságokat. Nyíregyháza polgármestere a gazdasági
kapcsolatok erôsítését
szorgalmazta, amit a
lengyelek is támogatnak.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

2012. július 22.
vasárnap

2012. július 31.
kedd

Élénkebb turizmust,
élénkebb gazdaságot!

A rzeszowi városházán a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt., a Turisztikai Desztinációs Menedzsment és a Magyar Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatósága kapott lehetôséget a bemutatkozásra. A magyar szakemberek fôként az elmúlt
évek fejlesztéseirôl számoltak be, valamint kiemelt
hangsúlyt kapott a felújított
Parkfürdô és az Állatpark.
Rzeszowból és környékérôl
már a 80-as évek óta sok lengyel érkezik a szabolcsi megyeszékhelyre. A cél az,
hogy minél többen kedvet
kapjanak egy nyíregyházi kiránduláshoz. Dr. Podlovics
Roland, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. vezérigazgatója szerint a testvérvárosi kapcsolat
segítségével Nyíregyháza jelentôs reklámfelülethez jut
Lengyelországban, kölcsönösségi alapon pedig
Rzeszow számára is elônyös
az együttmûködés.
Miközben a turisztikai szakemberek Sóstógyógyfürdô
szépségeit mutatták be, dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere rzeszowi kollégájával, Tadeusz Ferenccel
arról tárgyalt, hogyan lehet a
turisztikai, kulturális és sportkapcsolatok mellett a gazdasági együttmûködést is bôvíteni. Kovács Ferenc azt ajánlotta fel, hogy a turisztikai
ajánlatok kölcsönös alapon
történô, ingyenes bemutatása
mellett, tárják fel a két város
kapcsolatrendszerében rejlô
lehetôségeket a vállalkozók
számára is.

Viszonozzák a látogatást a rzeszowiak
A gazdasági kapcsolatok fejlesztésével a lengyelek is
egyetértenek. Elmondták, a
befektetôket várja a különleges gazdasági övezetként kezelt rzeszowi ipari park, amely
rövidesen több mint 400
hektáron kínál majd adómentes letelepedést a gazdasági
társaságoknak. Tadeusz Ferenc
közben azt is megerôsítette, a
rzeszowiak többsége tudja,
mit kínál számukra Nyíregyháza: – Teljes bizonyossággal
állíthatom, hogy a rzeszowiak
tudják, hol van Nyíregyháza,
jártak már Sóstón, tudják,
hogy Rzeszow testvérvárosa,
és azzal is
tisztában vannak, mennyi A rzeszowiak
érdekességet
többsége tisztákínál nekik a
település. Sôt, ban van azzal,
élnek is a lehetôségekkel. mit kínál számukE g y e t é r t e k ra Nyíregyháza
azzal is, hogy
a gazdasági kapcsolatokat is
érdemes fejleszteni, a következô idôszakban errôl is tárgyalni fogunk.

A polgármester is nálunk nyaral
A rzeszowi tárgyalások és
bemutatkozás után a SóstóGyógyfürdôk Zrt. jóvoltából
19 lengyel turisztikai szakember és újságíró érkezett
Nyíregyházára. A szakembereknek megmutatták Sóstó
nevezetességeit és még éjszakai fürdôzésen is részt vehettek.
A két város közötti megélénkült kapcsolatok a következô
hetekben is erôsödhetnek,
mivel Nyíregyháza rövidesen
vendégül látja Rzeszow polgármesterét és alpolgármesterét. A lengyel testvérváros
elsô embere ráadásul egy hétig lesz Sóstó vendége.
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Új üzemcsarnok, új munkahelyek Nyíregyházán
Több mint hárommilliárd
forintos beruházással új
üzemcsarnokkal bôvítette
nyíregyházi leányvállalatát
a német Hübner csoport. A
tömegközlekedési eszközökhöz gumi- és alumíniumprofilokat gyártó cég a
hétvégén családi nap
keretei között avatta fel az
új csarnokot. Az átadáson
részt vett a foglalkoztatásért felelôs államtitkár is,
aki beszámolt arról, hogy a
kormány jövôre támogatja
azokat a cégeket, akik a
válság ellenére is fejleszteni kívánnak.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Az új üzemcsarnok hivatalos
átadását jelképezô nemzeti
színû szalag átvágáson maga
a cégcsoport tulajdonosa,
Reinhardt Hübner is részt
vett. Az idei évtôl nyugdíjas
vállalkozó azt mondta, mindig az volt a célja, hogy egy
gazdaságilag jól megalapozott céget hozzon létre, ahol
a munkatársak hosszú idôre,
akár 15–20 évre is tervezhetnek. Úgy látja, eddig ez sikerült a Hübnernek és reméli, a
kapacitások bôvítése után is

szép jövô vár a nyíregyházi le- végéig, vagy a jövô év elejéig
ányvállalatra. A több mint há- megérkeznek.
rommilliárd forintos beruhá- Az üzemcsarnok-avatáson Jázásra azért volt
szai Menyhért alszüksége a
polgármester
cégnek, mert A legnagyobb
méltatta a város
növelni kívánegyik legjelentôiparûzési
adófija a kapacitásebb adófizetôjét.
sait és új tech- zetôk között
Elmondta,
a
nológiákat,
Hübnert az elsô
többek között az alumínium- 10 legnagyobb iparûzési adóprofil-gyártáshoz szükséges fizetô között tartják számon, az
gyártósort is üzembe helyez itt dolgozó nyíregyháziak eléNyíregyházán. A beruházás- gedettek és az önkormányzat,
hoz közel 800 millió forintot valamint a cég kapcsolata is
nyertek hazai és uniós forrá- harmonikus.
sokból, mivel új munkahelyeket is teremt a fejlesztés.
50–100 ezer új munkaIngo Heerdt, a nyíregyházi
hely az országban
gyár ügyvezetôje elmondta: az
elmúlt években 200 új munka- Czomba Sándor, a foglalkoztárssal bôvítettük a munkaerô- tatásért felelôs államtitkár az
állományunkat, ebbôl 50-en ünnepségen arról beszélt, a
vannak azok, akiket a kapaci- kormány jövôre támogatni kításbôvítés keretein belül vet- vánja azokat a cégeket, akik a
tünk fel a Hübnerhez. Azért válság ellenére is fejleszteni kívolt rájuk szükség, mert nem- vánnak. A cél érdekében muncsak a termelés mennyiségét kahelyvédelmi akcióterv kénöveltük, hanem új technoló- szült és ehhez 300 milliárd fogiákat is idetelepítettünk Né- rintot különítettek el. Kifejtetmetországból. Olyan termé- te, ez több mint egymillió megkekrôl van szó, amit eddig eb- lévô munkavállalónak és munben az egységünkben még káltatónak fog segíteni a munnem állítottunk elô. Új gépe- kahelyek megôrzésében, és 50–
ket is rendeltünk, melyek az év 100 ezer új belépô munkahelyet
fog létesíteni. Pontosan azokon

a szegmenseken segíthet – a tartós munkanélkülieknek, a 25 év
alattiaknak, az 55 év fölöttieknek,
szakképzetleneknek –, ahol
egyébként is nagy a baj. Azok
a megyék és régiók, amelyek
hátrányos helyzetben vannak,
sokat profitálhatnak ebbôl. A
Hübner új csarnokának átadását a cég vezetése összekötötte
a hagyományos céges családi
nappal, amelyre a kft. összes
munkatársát és hozzátartozóikat is meghívták.

Európában a 2. legnagyobb
A Hübner 1998-ban telepedett le Nyíregyházán, 2006-ban
már bôvítette az itteni gyárát, a mostani beruházással pedig a legnagyobb üzeme jött létre a kasseli székhely mellett. Ezzel újabb ötven munkahelyet teremtettek a nyíregyháziak számára.

2012. augusztus 3.
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Háromszoros a túljelentkezés a napközis táborokba
Még augusztus 10-éig tartanak a
nyíregyházi napközis táborok,
melyek nagy népszerûségnek
örvendenek a megyeszékhelyen.
Az önkormányzat által finanszírozott szabadidôs programokra
körülbelül háromszor annyian
jelentkeznek, mint ahány férôhelyet tudnak biztosítani a gyerekeknek.
SZERZÔ: NÁNÁSI ANITA

Nyolc héten keresztül, négy helyszínen, közel 1200 nyíregyházi általános iskolás gyermek vehet részt napközis táborokon a nyári szünetben.
A Sóstói Múzeumfaluban június 16ától két hétig táborozhattak a gyerekek, a másik három helyszínen – az
Úszó-, a Lovas- és a Kisvakond táborban – azonban még augusztus
10-éig tartanak a foglalkozások.

Húszmilliós ajándék a gyerekeknek
A szülôknek hetente 2260 forintba
kerül, hogy gyermekük részt vehessen valamelyik táboron. Ezt az
összeget minden gyermek után Nyíregyháza MJV Önkormányzata 14
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000 forintra egészíti ki, így végül
összesen a tavalyi évhez hasonlóan
közel 20 millió forinttal támogatja a
táboroztatást. A gyerekek a táborokban reggel nyolctól délután négyig
kézmûves- és sportfoglalkozásokon
vesznek részt, kirándulni viszik ôket,
és napi háromszori étkezést kapnak.
A táborba lehetôség szerint maguk
is elvihetik gyermekeiket a szülôk,
de aki nem tudja megoldani az utazást, azok igénybe vehetik a vasútállomásról és Örökösföldrôl a táborokba induló buszokat, melyeken diákbérlettel vagy buszjeggyel utazhatnak a gyerekek, kísérôtanárok segítségével.
Sok olyan dolgozó szülô van, aki
nyáron nem tudja kire hagyni a gyermekét – a napközis táborokkal az önkormányzat ezt a terhet szeretné levenni a szülôk válláról – mondta el
Sziky Károlyné, az általános iskolák
napközis táborainak koordinátora,
majd hozzátette: a hátrányos helyzetû gyerekeknek is nagy segítség ez
a lehetôség. A rossz anyagi helyzetben élô családok ugyanis nem tudnak nyaralni menni, de a mindössze
napi 452 forintba kerülô szabadidôs
programokon a gyerekeknek lehetôsége nyílik a kikapcsolódásra.

óvodás kora óta visszatérô vendége a
Kisvakondnak, sôt, még Németországból is érkezett egy kisfiú.
Minden gyermek tehetséges valamiben, és a tehetséggondozás, valamint
a hátrányos helyzetû gyerekek fejlesztése a fô célunk – mondta el
Vasváry Zoltánné táborvezetô, majd
hozzátette: a táborban játékosan, tevékenységalapon foglalkoznak például a matematikával és a képzômûvészettel is. A gyerekek szinte észre
sem veszik, hogy tanulnak, és a játék közben nemcsak képességeik
fejlôdnek, hanem igazi, tábori barátságok is köttetnek.

Tehetséggondozás játékosan
A koordinátor elmondása szerint a
már zajló turnusok közben is folyamatosan érdeklôdnek a szülôk az
esetleges megüresedett helyek után.
A szülôk és a gyerekek minden héten egy elégedettségi felmérô lapon
nyilváníthatnak véleményt a táborok
mûködésérôl. Az eddigi visszajelzések rendkívül pozitívak.
Az aktuális turnus elején jártunk, mi-

kor meglátogattuk a Kisvakond Napközis Tábort – a gyerekek még csak
ismerkedtek
egymással, de a
csoportos játé- Nagy terhet vett le
koknak köszönhetôen már sok szülô válláról az
kezdtek össze- önkormányzat
kovácsolódni.
Most még visszafogottak, a hét végére kell majd megnézni ôket – mondták nevetve a pedagógusok. A táborozók közül volt olyan, aki már hét éve,

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Hatékonyabb a városüzemeltetés
… ahol a városlakókért dolgoznak
Folytatjuk beszélgetésünket Bocskai Péterrel, a
NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetô igazgatójával az
önkormányzat százszázalékos tulajdonában lévô cég
elmúlt egy esztendejének
történéseirôl.
– Több nagy változást kiemeltünk múltkor, van még olyan
területe a városüzemeltetésnek, ahol nagy fejlesztések és
változások történtek?
– 2011-ben felmértük a cég
gépjármûparkját. Azt tapasztaltuk, hogy a jármûvek hihetetlenül rossz állapotban vannak, hiszen éveken át nem
megfelelôen tartották karban
ôket. Több munkagépünk,
traktorunk 20–30 évnél is idôsebb, s az állapotuk erôteljesen megkérdôjelezhetô. Ezért
komoly átszervezést, racionalizálást hajtottunk végre. A
teljes gépjármûparkról részletes beszámolót készítettünk a
városvezetés részére. A következô lépés egy szakmai anyag
összeállítása volt arra vonatkozóan, hogyan lehet költséghatékonyabbá tenni az önkormányzati és az önkormányzati
cégek tulajdonában lévô gépjármûparkok mûködtetését,
szervizelését. Kiderült, hogy
óriási megtakarítási lehetôségek vannak. Felmerült az ötlet, hogy élesszük fel újra a
cég telephelyén egykor mûködô gépjármûjavító mûhelyt,
de olyan volumenben, hogy
az képes legyen az önkormányzati és az önkormányzati
tulajdonú cégek gépjármûparkja mellett, a saját tulajdonú személy- és haszongépjármûvek karbantartását, javítását is felvállalni.

Fiktív karbantartás?
Az önkormányzati gépjármûvek átvizsgálásakor meglepô
eredményeket tapasztaltunk.
Volt olyan 2006-ban forgalomba helyezett gépkocsi,
amiben egyszer sem cseréltek
olajat és szûrôket, közben pedig a számlák folyamatos karbantartásról szóltak. Számtalan esetben nagymértékû túlszámlázás történt.

Tízmilliók nyomában
Az elôzô városvezetés idején
ezt a területet semmilyen koncepció nem jellemezte, ebbôl
adódóan egyáltalán nem volt
költséghatékony. Az egyik fô
probléma az volt, hogy nem
volt a városnak keret-megállapodása egyetlen autószalon-

nal és márkaszervizzel sem,
mindenki onnan vásárolt alkatrészeket és ott javíttatta
szolgálati gépjármûvét, ahol
akarta. Számításaink szerint
jelentôs, több tízmillió forintos költségmegtakarítás lett
volna elérhetô egy kidolgozott és átgondolt flottapolitikával.

Mûhely: sikeres mûködés
Büszkék vagyunk arra, hogy
immár egy korszerû gépjármûjavító mûhelyben történik
a Nyíregyháza MJV tulajdonában lévô összes gépjármû
szervizelése és javítása. Mindemellett a város és a városi

akkor indokolatlanul lakott
szociális bérlakásban. Ôk abban az esetben tarthatták meg
a számukra kiutalt ingatlant,
ha vállaltak az emeltebb, piaci alapú bérlakásokra vonatkozó fizetési feltételeket.
Emellett több esetben találkoztunk olyan számlával, ami
az adott lakásra vonatkozóan
nem állta meg a helyét. Példaként említve: 53 négyzetméteres lakásra 80 négyzetméter padlószônyeget számoltak el, vagy elôfordult az,
hogy egy lakásra, ahol két
csaptelep volt (egy a konyhában, egy pedig a fürdôszobában), öt csapteleprôl szóltak

Korszerû gépjármûjavító mûhelyben
történik a Nyíregyháza MJV tulajdonában lévô összes gépjármû szervizelése és javítása.
fenntartású intézmények valamennyi kis munkagépét is mi
tartjuk karban.
– Mennyire lehet gazdaságos
egy ilyen gépjármûjavító mûhely üzemeltetése?
– Jelenleg a piacon a lehetô
legmagasabb kedvezményt
mi biztosítjuk az ügyfeleinknek, 3000 forint + áfa rezsi
óradíjon dolgozunk. Az iroda
bizonyította létjogosultságát,
hiszen hónapról hónapra nô a
megbízásaink száma és ezzel
arányosan a bevételünk is. A
mûhely létrehozása és felfejlesztése sikeres és egyben
stratégiai pontja cégünknek.
Az elmúlt egy év tapasztalata
azt mutatja, hogy lehet magas
színvonalon, mégis kedvezô
áron, és gazdaságosan mûködtetni egy ilyen irodát is.

a számlák.
Komoly eredmény, hogy –
szakítva az elmúlt évek rossz
gyakorlatával – azokat a piaci alapú bérlakásokat is kiutaljuk az igénylôknek, amelyek
még nincsenek felújítva. A
bérlôvel megegyezünk a felújítás mértékérôl és összegérôl, amit ô végeztet el, melyet
késôbb úgynevezett bérbeszámítással teljes egészében lelakhat. Ezzel jelentôs összeget spórol meg a város költségvetése, hiszen korábban az
üres ingatlanok után is ki kellett fizetni a közüzemi díjakat,
ami évente lakásonként több
százezer forint költséget jelentett.

Lelépés pénz nélkül
Hány csapból folyt?
– A NYÍRVV Kft. egyik fontos szegmense az önkormányzati bérlakások kezelése, karbantartása, kiutalása.
Ezen a területen mik voltak
a tapasztalatok, és milyen
változások történtek?
– Cégünk egyik jelentôs feladata a bérlakások üzemeltetése, ami kötelezô önkormányzati feladat. Az elmúlt
években Nyíregyháza bérlakás-állománya nem változott,
közel 2000 bérlakás kezelésérôl gondoskodunk. Elsôként a
szociális alapú bérlakások
szerzôdéseinek felülvizsgálatát végeztük el, melynek során azt tapasztaltuk, hogy
több olyan bérlô is volt, aki

További jelentôs változás,
hogy megszûnt a lelépési díj,
amit az önkormányzat fizetett
akkor, amikor valaki hosszú
éveken keresztül szociális
bérlakásban lakott, és valamilyen okból az elköltözés mellett döntött. Ez jelentôs anyagi terhet jelentett minden alkalommal az önkormányzatnak, amellett, hogy éveken
keresztül a város segítette a
család lakhatását, mélyen a
piaci árak alatt.
– Mit tekint a legnagyobb sikernek ezen a területen?
– Konzorciumi partnerségnek
és egy pályázati lehetôségnek
köszönhetôen a Viola utcában
egy 18 lakásos társasházat teljes egészében fel tudtunk újí-

tani. Ezek a munkálatok he- gezte, ötéves fenntartási köteken belül elkészülnek, így telezettséget vállalt, meg18 új szociális bérlakás kiuta- egyeztünk vele, hogy 2013
lására nyílik lehetôség. Jelen- tavaszán minden széket felleg is keressük a mûködtetés csiszol, és újrafest. Sajnos,
még hatékonyabb formáját. A amikor ezeket a nézôtéren
legpazarlóbb és legsarkalato- lévô ülôhelyeket kicserélték,
sabb problémákat már meg- nem figyeltek arra, hogy az
szüntettük, de szükség van a
ülôalkalmatosságok minimárendszer teljes átformálására.
lis ráfordítással köztéri bútorElmondható, hogy sokkal következetesebb lett a NYÍRVV zattá alakíthatók lettek volna.
Nonprofit Kft. a kintlévôsé- Barbár módon markológégek behajtása kapcsán is, így pekkel, közvagyont nem kíjavul a tendencia. Nem meg- mélve tépték fel a székeket, a
engedhetô, hogy valaki évek- betonlépcsôkkel együtt, minre visszamenôleg felhalmo- dent összetörve. Így Nyíregyzott közüzemi és lakbértarto- háza városa 844 köztéri bútorzással távozzon egy-egy bér- zattal lett szegényebb egy
lakásból.
rossz kivitelezés következté– A Nyíregyházi Szabadtéri ben.
Nyár programsorozatának – Újabb és újabb intézmémegkezdése elôtt olvashat- nyek mûködését veszi át a
tuk, hogy jelentôs felújítási NYÍRVV Nonprofit Kft. Ez
munkálatokat végzett a milyen új feladatokat jeNYÍRVV Nonprofit Kft. a lent?
szabadtéri színpad területén.
– Az önkormányzat, mint tu– A Váci Mihály Kulturális
Központtal közösen mindent lajdonos részérôl, rendkívül
megteszünk annak érdekében, megtisztelônek tartjuk, hogy
hogy a Nyíregyházi Szabad- az eredményeinket figyelemtéri Nyár idén is színvonalas be véve, lehetôséget kapunk
kulturális programokkal szó- különbözô területeken helytrakoztassa a nyíregyházi köállni, a venzönséget. A
déglátástól, a
NYÍRVV
kátyúzáson át,
Kft.-nek, mint „Közös” bérlaa sportlétesítüzemeltetômények üzenek, fel kell kás felújítások:
meltetéséig.
mérnie minEzekben a
den évben, mindenkinek jó
munkákban
hogy melyek azok a munkálatok, amiket a programok si- óriási segítséget nyújt a város
keres lebonyolítása érdeké- vezetésével, az önkormányzat
ben el kell végezni. Ezért referatúrájával és kabinetjével
idén teljes egészében újjáépí- való folyamatos szakmai
tettük a színpad két oldalán egyeztetés. Ugyanakkor ez
végig futó, úgynevezett „apá- újabb és újabb szakmai kihícarácsot”. Az elkorhadt színpa- vást is jelent a menedzsment
di deszkákat kicseréltük, és új és valamennyi dolgozó száfestést kapott a színpad. Átfes- mára, de készek vagyunk ezetettük a két világítástechnikai ket az új megbízatásokat is
tornyot, valamint a szociális legjobb szakmai tudásunk
blokkok és öltözôk falait, és új szerint elvégezni.
hullámlemez tetô került az öltözôi épület tetejére. A rekonstrukciós és karbantartási munkálatok költsége idén megközelítette a
4 000 000 forintot.

Barbár módon
tépték fel
Akik idén már jártak a szabadtéri színpadon, tudják,
hogy
a nézôtér
székei is Sajigényelték
volna a felújítást.
nálatosan a 2010-ben 10,5
millió forintból lecserélt 844
ülôhely kikopott, mert annak
idején nem kapott idôjárásálló bevonatot. Mivel a vállalkozó, aki a munkálatot elvé2012. augusztus 3.
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Megújuló belvárosi terek Esküt tettek
Ismét több száz határon túli magyar tette le az állampolgársági esküt július 27-én, Nyíregyházán. Ezzel az
ünnepélyes eskütétellel 2011-tôl napjainkig már több
mint négyezren választották helyszínül városunkat a
honosítási eljárás befejezô szakaszához, az eskütételhez.

Augusztus közepére négy park
arculata változik meg Nyíregyházán a Belvárosi Terek Integrált
Funkcióbôvítô Fejlesztése elnevezésû projekt keretében. A felújítási
munkákkal a tervek szerint
augusztus 17-ére elkészülnek az
építôk.

A Jonatán Mazsorettcsoport csárdással köszöntötte az állampolgársági esküt tevô mintegy 300 határon túli magyart
a Kodály Zoltán Általános Iskola hangversenytermében.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta, ezzel az esküvel már nemcsak lélekben, de közjogilag is a magyar nemzethez tartoznak a
határon túli magyarok, és reméli, hogy közösen egy öntudatosabb, lélekben gazdagabb nemzetet építenek. A magyar állampolgárság, az erkölcsi elismerésen és köteléken
túl, különbözô területeken biztosít jogokat és kedvezményeket az új keletû, vagy visszahonosított magyar állampolgárok számára. Ezek között említhetô utazás, ösztöndíj,
gyógykezelés, magyar útlevél, külföldi munkavállalás,
avagy Magyarország konzuli védelme külföldön.

SZERZÔ: SZOBOSZLAI TIBOR

Már zajlanak a munkálatok a Luther
téren, július 17-én megkezdôdött a rekonstrukció a Belvárosi Terek Integrált
Funkcióbôvítô Fejlesztése elnevezésû
projekt keretében. A mûemléki környezetben csak szigorú szabályok szerint
dolgozhat a kivitelezô, a makadámutat
az eredeti állapotnak megfelelôen építik vissza az örökségvédelmi hatóság
kérésére. Csak egyetlen változtatásra
kaptak engedélyt, hogy a templom ol-

tanak ki utcabútorokkal, fákkal, cserjékkel és füvesítéssel.

A beruházás összköltsége
143 millió forint

A felújítási munkák a
tervek szerint augusztus 17-ére befejezôdnek.
dalában visszabontott lépcsônél egy
akadálymentes feljárót alakítsanak ki.
Az evangélikus templom elôtt új térburkolatot építenek, és tíz új parkolót létesítenek. A parkban pedig sétányt alakí-

A belvárosban július második felében
további három helyszínen kezdôdtek
meg a rekonstrukciós munkák. Megújul a Hôsök tere, ahol kicserélik a
rossz állapotú térburkolatokat, egy sétány kialakításával könnyebben megközelíthetô lesz a szökôkút, mely köré
pihenôpontot alakítanak ki. Fák és
cserjék, háromszintes zöldfelületek, új
kandeláberek, padok, egyedi ücsörgôk
teszik majd hangulatosabbá a teret, és

a nyilvános illemhely külsô homlokzata is megújul.
Az Országzászló téren, elsôsorban az
összetöredezett aszfalt burkolat cseréjét végzik el, és a zöldfelületek rendezésére kerül sor. Megtörténik a tér közparki elemeinek, többek között a hulladékgyûjtôk, térvilágítások, padok
cseréje, és egy ivókúttal is gazdagodik
a park. Ahogy már arról többször is hírt
adtunk, a római katolikus templom
elôtt átépítik a szökôkutat. A négy beruházás összköltsége 143 millió forint.
A belvárosi rekonstrukció közbeszerzési eljárásán az Abakusz Bau Kft. pályázata nyert, így ez a cég az építkezések kivitelezôje.

Közbeszerzésekkel folytatódik
a Tömbkórház Projekt
A közbeszerzési eljárások elindításával újabb állomásához érkezett a
Jósa András Oktatókórház Tömbkórház Projektje. A kivitelezôk
kiválasztására ugyan tavaly
júliusban már lezajlott egy nyílt
közbeszerzési eljárás, ám ez a
beérkezett ajánlatok magas
költsége miatt eredménytelenné
vált – ismertette Kun József
projektvezetô. Az ajánlattevôk
közül hirdetménnyel induló
tárgyalásos eljárás útján választják ki a nyerteseket, akikkel már
idén decemberben szeretnének
szerzôdést kötni.
A Tömbkórház Projekt sajtótájékoztatóján az is elhangzott, hogy az általános forgalmi adó kulcsának emelkedése, illetve az árfolyam kedvezôtlen változása miatt a beruházás költségvetése túlnôtte magát, ezért a büdzsét a tervek szerint mintegy 2,8 milliárd forinttal szükséges korrigálni.
A 12,3 milliárd forintos, javarészt uniós támogatásból megvalósuló kórházfejlesztés 2009-ben kezdôdött el, a beruházás elsô üteme pedig már befejezôdött a kórház területén, megtörténtek a közmûkiváltások és egyes épüle6
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2F/2-2009-0009) megvalósítása; a két
egység szervesen kapcsolódik egymáshoz, így kerülhet sor a betegellátás fejlesztésére a megye területi ellátási kötelezettséggel rendelkezô legnagyobb
egészségügyi intézetében. A két projekt megvalósítása mind finanszírozás,
mind projektmenedzsment, mind pedig mûszaki tartalom szempontjából
egymástól független.

Sürgôsségi: két helyszínen is
tek lebontásával elôkészítették a területet a leendô onkológiai, a szív- és érrendszeri, valamint a gyermekgyógyászati tömböknek.

Várható befejezés: 2014 tavasz
A munkálatok 2013-ban, elôbb az onkológiai, majd a gyermekgyógyászati
centrum építésével indulnak, ezeket
követi majd a szív- és érrendszeri tömb
kialakítása. A Tömbkórház Projekt
várhatóan 2014 tavaszára fejezôdik be.
A Jósa András Sürgôsségi Központ
Projekt elôkészítésével és megvalósításával párhuzamosan folyik az új
Tömbkórház Projekt (TIOP-2.2.7-07/

A megye két pontján a közeljövôben
már a legmagasabb szintû sürgôsségi
ellátást tudja az Egészségügyi Holding
Zrt. biztosítani, hiszen Fehérgyarmaton és Nyíregyházán is megépül az új
Sürgôsségi Centrum.
A Szatmár-Beregi Kórház és Gyógyfürdô Sürgôsségi Centrumának teljes
projektköltségvetése 510 millió forint,
míg a Jósa Sürgôsségi Centruma közel 680 millió forint.
A projektben szerepelnek az építési
költségek, eszközbeszerzések, egyéb
járulékos teendôk, feladatok.
A fehérgyarmati Sürgôsségi Osztály
átadása már ebben az évben, október
elején várható.

Virágba borult a város
Nyíregyháza parkjait, szemet gyönyörködtetô virágszônyeg díszíti. A látványosságszámba menô virágágyások
mellett nem mennek el szó nélkül a hozzánk érkezô
turisták és külföldi vendégek sem.
Pedig az itt élôk közül is csak kevesen tudják, hogy Nyíregyháza város területén mintegy 2 millió négyzetméter park van,
12 körzetre felosztva. A zöldfelületek nagy részének gondozását az idei évtôl a NYÍRVV Nonprofit Kft. saját maga végzi
– a korábbi években erre a célra alvállalkozókat vettek igénybe. 2012-ben 400 000 négyzetméterrel nôtt a saját fenntartásba bevont terület nagysága, így nemcsak az alvállalkozói díjakat csökkentette nagymértékben a társaság, de ezáltal a közfoglalkoztatottak által végzett munka is átértékelôdhet, illetve
a gépek kihasználtsága is javul – tudtuk meg a Közterületfenntartási Iroda vezetôjétôl.
Piószeghy Zsanett érdekességként azt is elmondta, hogy május-június hónapban több mint 33 000 tô egynyári virágot ültettek a fenntartók a város parkjaiba. Az ágyásokba – többek
között – kúpvirág, rézvirág, pennisetum, celosia, tagetes, senecio cineraria, begonia, dahlia, muskátli és canna került, a
belvárosban pedig 78 darab csüngôs virágkosarat helyeztek
ki. Hozzátette: sajnos, rövid idôvel az ültetést követôen több
helyen (Hôsök tere, Kálvin tér, Október 23. tér) pótolni kellett
a növényeket. A rendkívüli idôjárás, az extrém meleg a virágokat is megviselte, azokat a hajnali óráktól locsolják, így naponta mintegy 10 köbméter vizet használnak fel erre a célra.
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pen bele a futball világába?
– Révész Bálint neve már felmerült januárban, hogy beszáll a Spartacusba. Mi elôször egy vízilabda Eb mérkôzésen beszélgettünk arról,
hogy ha szerepet vállal, számít rám. A sport egyikônktôl
sem áll távol, a labdarúgás
pedig nekem mindig is a kedvencem volt.
– Csak ha jól tudom, az ország másik végén.
– Így igaz, hiszen Szombathelyrôl jöttem. Nekünk a Haladás jelentette azt, ami itt a
Szpari, ezért is tudom, hogy
fontos a helyieknek a futball.

Én a gazdasági életbôl jöttem,
próbáljuk a focit is más alapra helyezni, mint ami eddig
Magyarországon jellemzô
volt. A mi munkánk mértékegysége az lesz, a nézôk eljönnek-e a stadionba, vagy sem.
Ehhez egy jó szereplés kell.
– Ahhoz pedig jó keret, biztos
háttér szükséges. Minden
adott?
– Igen. A tulajdonosi háttér tiszta, és az is tiszta, hogy mi mit
várunk a játékosoktól. A keretünk gyakorlatilag három hete
készen van, ellentétben a többi
csapattal. Ez mindenképp elôny
lehet. Az elmúlt hetekben edzôtáborban voltunk, napi két
edzéssel készült a csapat a bajnoki rajtra. Nehezítette a dolgot,
hogy a Városi Stadiont nem
használhattuk a BL meccsek
miatt, ez fôleg Brekk Jánosnak
okozott fejtörést. A célkitûzés
az elsô ötbe kerülés, és mivel
az ellenfelek kerete még nem
alakult ki, így felelôtlen lenne most bármilyen nagy álmokat szövögetni. De úgy érzem,
nem leszünk rosszak...
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Vasárnap 18.00 – Vízilabda: Eger–Nagyvárad edzômérkôzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

A rövidesen kezdôdô bajnoki évadban új mezben
láthatják majd a nézôk a
Nyíregyháza Spartacust. A
csapat elôször a jövô heti
NB I-es Eger elleni kupamérkôzésen viseli majd a
szerelést.
A klubvezetés tervei szerint a szurkolók is rövidesen megvásárolhatják az új
mezeket.

Folyamatosan játssza edzômérkôzéseit a Nyíregyháza Spartacus. A jövô héten már tétmérkôzésen is pályára lép az
együttes.
Íme a tervezett menetrend:
augusztus 4., 17.00 Spartacus–Nagyecsed edzômérkôzés
augusztus 8., 17.00 Spartacus–Eger MK mérkôzés
augusztus 11., 18.00 Spartacus–DEAC edzômérkôzés
augusztus 18.
Spartacus–FTC II. bajnoki mérkôzés

Kupa- és edzõmeccsek

Új mezben a Szpari

– Nyíregyházán nagyon szeretik a futballt, és igénylik a
minôségi meccseket. Szpari
meccsen lehet telt ház egy év
múlva?
– Szeretnénk mindenkit becsalni a stadionba. Külföldön több mérkôzést is láttam, és nyilván nem gondolom azt, hogy mint Barcelonában, 98 654 nézô lesz
egy bajnokin. De szeretnénk, ha visszatérne az a
hangulat, mint ami a legutóbbi feljutásnál volt. Persze ez egy hosszú út lesz,
amíg idáig eljutunk. Mondjuk 8654-gyel kiegyeznék.
– Egy üzletember hogy csöp-

Sipos Zoltán a gazdasági
szférából érkezett a
Nyíregyháza Spartacushoz.
Gyerekként megfertôzte
édesapja a futball szeretetével, igaz, éveken át nem a
Szpari, hanem a Haladás
sikeréért szorított. A
Spartacus új ügyvezetôje
bízik abban, hogy egyre
többen látogatnak majd ki
a csapat mérkôzéseire.

A Haladást cserélte le a Spartacusra

Hírek, eredmények SPORT

Motorzúgás, sátor alatt pihenô pilóták, érdeklôdô nézôk a
gépek között. Akár a Formula-1 depójában is sétálhatnánk, és nem is állunk messze
a valóságtól, amikor az autósport csúcskategóriájához hasonlítjuk a mûrepülô vb-t. A
repülés F-1-e sokban hasonlít
testvéréhez. Ez is technikai
sport, ahol sokat számít, ki,
milyen repülôgépet vezet. Persze a pilóták között is bôven
van különbség. Vannak sztárversenyzôk, és olyanok is,
akik életük elsô nemzetközi
viadalára készültek. Kovács
Gergelynek például ez volt az
elsô vb-je. Mint kiderült, a hazai pálya, azaz egészen pontosan hazai levegô más mint a
többi. – Elôször azt hittem, a
levegô mindenütt egyforma.
Aztán, amikor megvolt az elsô
felszállásom Nyíregyházán,
nagyon jól éreztem magam, és
úgy gondolom, ez nagyon sokat segít a hazai pilótáknak.
Meg aztán ott van a közönség,
aki szurkol nekünk, és ez na-

gyon nagy pluszt ad – mondja Kovács Gergely. A pilótától azt is megtudjuk, hogy az
igazi nagy sztárok ebben a
sportágban az oroszok és az
amerikaiak. Nem véletlenül
dolgozik több csapat is orosz
trénerrel. Az egyik amerikai
versenyzô közben azt mesélte, ilyen jól szervezett vb-n
még nem volt. Mindenki segítôkész, kedves, és bármilyen problémája akadt, pillanatok alatt megoldották. –
Nem véletlenül dolgoztunk

Több új játékos is érkezett a
nyári szünetben a Nyíregyháza Spartacushoz. Közülük
különösen nagy szerep hárul
majd az irányító Petneházi
Márkra. A középpályás az elmúlt szezonban többször is
kibabrált új csapatával, orosházi színekben ugyanis betalált a nyírségiek kapujába.
– Tudom, hogy sokan úgy
emlékeznek rám Nyíregyházán, mint aki szabadrúgásból gólt lôtt a Városi Stadionban a Szpari ellen. Remélem, hogy a következô szezonban is több hasonlót láthatnak majd tôlem. Tudom,
hogy nagy az elvárás a szur-

kolók részérôl, és igyekszünk is ennek megfelelni.
Örültem, amikor Brekk
János megkeresett, és látva a terveket, illetve azt,
hogy rendezôdtek a dolgok, boldogan mondtam
igent. Szeretnénk az elsô
ötben végezni, amiben természetesen a feljutás is
benne van. Nem titkolom,
ez is motivált, amikor igent
mondtam, azaz csábító volt
az élvonal gondolata. Jó
lenne, ha a csapattal kiharcolnánk az NB I-be jutást
– nyilatkozta Petneházi
Márk.

Csábító volt az élvonal

több hónapja azért, hogy minden rendben legyen – válaszolt azonnal Ábrányi Tamás.
– A visszajelzések pozitívak.
82 versenyzô érkezett, nagyon
erôs volt a mezôny, és a világ
legkorszerûbb repülôgépeit
láthatták a nézôk. Amikor azt
látom, hogy minden rendben
van, és a versenyzôk is elégedettek, akkor nyugodtan kijelenthetem: megérte Nyíregyházára hozni a vb-t.

A hazai levegô elônye

SPORT

is. A hozzánk érkezô vendégek és a MASZ vezetôi is elégedettek voltak. Olyannyira,
hogy szeretnék, ha rendszere-

Európa-bajnokság rendezését – értékelt Vas László, a
Nyírsuli szakágvezetôje.

Ifjúsági lányok:
200 m: Palásti Luca 2.
400 m: Palásti Luca 1., Fábri Anna 3.
Súlylökés: Kajibás Dalma 1.
Junior férfiak:
Magasugrás: Bakosi Péter 1.
Hármasugrás: Bakosi Péter 1.
Súlylökés: Szikszai Róbert 3.
Diszkoszvetés: Szikszai Róbert 1., Káplár János 2.
Nôk:
Diszkoszvetés: Kerekes Dóra 2.
Gerelyhajítás: Balogh Eszter 2.
U23 férfiak:
100 m: Ónodi Dávid 1.
200 m: Ónodi Dávid 1.
Súlylökés: Szabó Péter 2., Kerekes László 3.

A Nyírsuli érmesei:

sen itt lenne a bajnokság, hiszen minden feltétel adott, és
felkérést kaptunk arra, hogy
pályázzuk meg egy csapat

2012 júliusa. Elégedett Loki
szurkolók jönnek ki a fent említett boltból, 2 órával a mérkôzés elôtt. Boldogok, mert
olcsón jutottak hideg sörhöz,
márpedig ez nagy kincs egy
futballmeccs elôtt. Közben
hatalmas tömegek érkeznek a
Városi Stadion bejáratához.
Óriási rendôrségi készültség,
de inzultusnak a legkisebb jele
sincs. Mindenki békésen sétálgat, vagy türelmesen vár az
autójában. Ahogy az normális lenne egy sportesemény
elôtt.
A stadionba jutva telt ház fogadja az embert. Morajlik a tömeg, lent a küzdôtéren még
melegítenek a játékosok. A lelátókon nyíregyházi és debreceni szurkolók békésen beszélgetnek, most nincs ellentét, nincs gyûlölet. Egy magyar csapat van, akinek mindenki drukkol, hogy továbbjusson. Vannak köztük polgármesterek, klubtulajdonosok,
cégvezetôk, de egyszerû köztisztviselôk, pékek, hentesek,
nyugdíjasok és diákok is. Van,
aki az egész családot elhozta
a meccsre, elvégre nem mindennap rendeznek Nyíregyházán Bajnokok Ligája találkozót. Idilli kép, olyan, mint

2007-et írtunk. A Debrecen
Nyíregyházán játszott, ám
senki nem az eredmény
miatt emlékszik a találkozóra. A vendég szurkolók
akkor összecsaptak a
rendôrökkel, és lovasroham indult a drukkerek
megfékezésére. Az egyik
sarki csemege elôtt zajló
események napokig vezetô
hírként szerepeltek a honi
médiumokban.

amit néhány éve megálmodtak a magyar pályákra. Szép
környezet, jó hangulat, sok
nézô...
Maga a meccs már nem olyan,
amirôl hónapokig beszélnénk.
A Loki szépen lassan bedarálja ellenfelét, és továbbjut a
Skenderbeu-val szemben. Percekig tartó ünneplés, majd a
rendôrség profin végzi munkáját, és kikíséri mind az albán, mind a debreceni szurkolókat a város határáig. Mindenki elégedett.
Hazaérve aztán éjfél körül jön
a fekete leves. Az egyik honi
sportcsatornán élô telefonos
mûsor keretében mindenki elmondhatja véleményét aktuális kérdésekrôl. A téma persze
a Debrecen gyôzelme, a mûsorvezetô pedig szinte folyamatosan szapulja a magyar
együttest. A bicska igazán akkor nyílik ki az ember zsebében, amikor a nyíregyházi stadiont kezdi el becsmérelni, és
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Eldôlt, hogy a BATE Boriszov lesz a DVSC-Teva ellenfele a Bajnokok Ligája 3. selejtezôkörében, miután a
fehérorosz bajnok a hazai 3–2-es gyôzelem után gól nélküli döntetlent játszott a macedón Vardar otthonában.
Az olimpia is komoly hatással lesz a következô selejtezômérkôzésre, hiszen a fehérorosz csapat öt játékosa is
ott van Londonban a válogatottal, ráadásul hárman
alapembernek számítanak. Az elsô mérkôzést
Boriszovban lapzártánk után rendezték. A visszavágó
egy héttel késôbb, kedden ismét Nyíregyházán, a Városi Stadionban lesz 20.30-kor.
9

1986-ban megállt az élet.
De az UEFA nem véletlenül
engedélyezett Nyíregyházán BL meccset, melyet
csak kevés hazai pályán lehetne rendezni. Szóval, kéretik kicsit óvatosabban fogalmazni. A szurkolók már
eljutottak a lovasrohamtól a
gálameccsig, jó lenne, ha
mások is követnék példájukat...

Ismét Nyíregyházán a Loki

gúnyosan megjegyzi, hogy a
Földön nincs már olyan pálya, ahol távolugrógödör van
a játéktér mellett. „Kedves”
Gábor, tévedsz! Európa több
nagyvárosában is olyan stadionokban játszanak, ahol
megmaradt az atlétikai pálya,
elég például a Puskás Stadionba kilátogatni. Gondolom
a fôvárosi szemnek tetszetôsebb a Fáy utcai vagy a Hungária körúti létesítmény, ahol

Lovasrohamtól a gálameccsig

– Elégedettek vagyunk, hiszen
ötven százalékkal több érmet
szereztünk, mint tavaly. 43
versenyzônk indult, és valamennyien tisztességesen helyt
álltak. Néhányan megdöntötték egyéni csúcsukat, elég
csak Szikszai Róbertet említeni, de Bakosi Péter is a 220
centimétert ostromolta magasugrásban, míg Ónodi Dávid
könnyedén nyert két számban

Hét arany, öt ezüst, három
bronz. Ez a mérlege a
Nyírsuli atlétikai szakágának a múlt heti korosztályos országos bajnokságon.
A hazai rendezésû versenyen többen is egyéni
csúcsot döntöttek.

Atlétika – ötven százalékos javulás

Hírek, eredmények

Információk – események KULTÚRA
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Úszó alkalmatlanságok vetélkedtek Még tinédzser a
legjobb lemezlovas

Hordók, cserepek, gumiabroncsok
és az ezekbôl készült alkalmatlanságok, minden, amit nem vízre
szántak, úszott a Sóstói tavon a
közelmúltban megrendezett Úszó
alkalmatlanságok tréfás versenyén.
Az igen nagy kreativitást igénylô
megmérettetésen 17 csapat vett
részt.
SZERZÔ: KOVÁCS MARIANNA

A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. által szervezett verseny lényege az volt, hogy
megmozgassa a versenyzôk fantáziáját és minél kreatívabb ötletek nyomán
kialakított jármûvekkel szálljanak vízre. A jármû alapanyaga lehetett bármi,
amit eredetileg nem vízre szántak. Ötletekben nem volt hiány. Voltak, akik
gumiabroncsokon, bambusszal összekötött cserepeken, hangszereken, gázálarcban szelték a habokat. A versenyzôknek az ellenôrzô pontok érintésével kellett körbehajózniuk a tavat.
Nem volt könnyû helyzetben a zsûri,
mivel 17 csapat találékonyabbnál talá-

lékonyabb ötletekkel kialakított úszójármûve közül kellett kiválasztania a
legnagyobb kreativitással kialakítottat
és a legmókásabbat.
A leggyorsabbnak és legötletesebbnek
a szigorú bírák a két koporsóból összeállított Lélekvesztôt találták, második

lett a versenyen a Fekete Gyöngy, harmadik pedig a Vérkacsa elnevezésû alkalmatlanság. Akik nem kaptak serleget, azok egy kellemes élménnyel és
számos tapasztalattal gazdagodhattak
az úszó alkalmatlanságok vetélkedôjén
– óriási érdeklôdés mellett.

Bár már nem mostanában történt, hogy a SóstóFeszt lemezlovas-vetélkedôjében egy 16 éves fiatalember, Makrai
Benedek maga mögé utasította a huszonéves társait, ez az
esemény meghatározta a Krúdy Gyula Gimnázium 11. osztályos tanulójának egész nyarát. Még ma is alig tudja elhinni, hogy ô nyerte a rangos versenyt.
Persze, sok fiatalember álma, hogy dj legyen és a bulik legszebb hölgyei közül válogathasson, viszont Benedeket nem
feltétlenül ez motiválta, amikor ezt a hobbit választotta. A
zene iránt már az általános iskola alsó tagozatában elkezdett érdeklôdni, a lányok iránt csak késôbb. Elôbb gitározni tanult, majd egyre jobban kezdett vonzódni az elektronikus zenéhez. Nemcsak a lemezeket forgatja boszorkányos
ügyességgel, hanem a zeneírás területén is kipróbálta már
magát. Még a visszaigazolás hiányzott Benedeknek, hogy
jó úton halad. Ez pedig meg is érkezett a lemezlovas-versenye elsô díjával.
Így emlékezett vissza erre a napra: – Felemelô érzés volt
ott állni a színpadon, ahol én voltam a középpontban. A
sztárok között én is sztárnak éreztem magam. Hihetetlen
volt! Nagyon örülök, hogy idáig eljutottam már a zenében,
de remélem, hogy ez még csak a kezdet.

Éremgyûjtôk Nyíregyházán
A Magyar Éremgyûjtôk Egyesülete idén 42. alkalommal rendezett vándorgyûlést és kiállítást, melyet ezúttal
a Nyíregyházi Fôiskola kerengôjében tartottak.
A vándorgyûlésen a magyar éremmûvészet történetérôl, a Kállay-gyûjteményrôl, az újfehértói aranykincs
leletrôl hallhattak elôadásokat az érdeklôdôk. A
kísérôrendezvényen, a börzén pedig számos értékes
érem cserélt gazdát.
SZERZÔ: KOVÁCS MARIANNA

1970 óta rendeznek numizmatikai vándorgyûléseket és
börzéket hazánkban, ahol a gyûjtôk nem csupán érmeik
számát, hanem ismereteiket is bôvíthetik. 25 évvel ez-

elôtt, 1987-ben volt már vándorgyûlés Nyíregyházán. A
helyi Éremgyûjtô Egyesület rangját jelzi, hogy ismét megkapták a rendezés jogát. Vannak trendek a numizmatikában is, idén a Nemzeti Bank által kiadott emlékpénzek a legnépszerûbbek, mivel igen alacsony számban jelennek meg,
ezért értékük többszöröse az érmén szereplô névértéknek. A
rendezvényre az ország számos városából érkeztek gyûjtôk
értékes és különleges darabjaikkal. A vándorgyûlést követôen a Jósa András Múzeumban megtekinthették az érdeklôdôk az újfehértói aranykincs leletet és a Kállay-gyûjteményt,
a Városi Galériában pedig az egyesület által szervezett kiállítást nyitották meg, a Sóstói Nemzetközi Éremmûvészeti Telep válogatott anyagai címmel.

Hazatért Japánból a Pro Musica
koncertteremben ez még nem fordult
elô. A lányok minden hangversenyükön a maximumot nyújtották és igazi
közösséggé kovácsolódtak az út során.
Idôsebbek és fiatalok egyaránt kitettek
magukért és tovább öregbítették a magyar kórusmuzsika egyébként is jó hírnevét a felkelô nap országában.
Más tekintetben az út meglehetôsen
eseménytelen volt. A megszokott japán
precizitás és szervezettség természetesen jól mûködött, és szerencsére földrengés, cunami és egyéb katasztrófák
is messzire elkerülték az énekkart.
Csak a szép élmények maradnak, melyek bizonyosan sokáig elkísérik majd
az út résztvevôit.

Véget ért a Szabó Dénes Kossuthdíjas karnagy vezette Pro Musica
Leánykar Japánban tett koncertkörútja. Repülôgépük július 31-én
délután landolt Budapesten, majd a
kora esti órákban érkeztek Nyíregyházára. A sikeres turnéról Szilágyi
Szilárd, a Cantemus Kórus sajtóreferense tájékoztatta lapunkat.
A háromhetes utazás, a közel 20 koncert, szeminárium és mesterkurzus,
amit a karnagy vezetésével adtak a lányok, rendkívüli koncentráltságot, figyelmet és fegyelmezettséget követelt
az énekkartól, akik között szép számmal voltak olyanok is, akiknek ez volt
életük elsô japán utazása. A Pro Musica
Leánykar ismét lenyûgözte a japán
hallgatóságot. Legnagyobb koncertjükön, július 26-án, a Tokyo Opera City
koncerttermében a több mint 1000 fôs
hallgatóság felállva, vastapssal köszönte meg az együttes produkcióját. Az
elôadás után minden énekes megkap10
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ta a különleges kis borítékot, amely
értékét tekintve jelentéktelen, ámbár a
legnagyobb kitüntetést jelentô, nehezen lefordítható, az összefogást és a teljességet jelképezô lukas 5 yenes érmét
tartalmazta. Japánban az elmúlt 20 évben nem ez volt az elsô eset, de a fôvároson belül az egyik legrangosabb

Magdaléna Rúzsa
A közelmúltban Magdaléna Rúzsa címmel láthatták Rúzsa
Magdi önálló estjét a nyíregyházi Szabadtéri Színpad nézôi. A megasztár a dalai által életének titkait osztotta meg a
közönséggel. A Koncert – vallomásokkal címû esten az énekesnô eddig ismeretlen arcával, színpadi tehetségével és egy
új zenei stílussal varázsolta el a nagyérdemût a Nyíregyházi Nyár 2012 rendezvénysorozat keretében.
A vajdasági születésû énekest 2006-ban a Megasztár gyôzteseként ismerte meg a közönség, 2007-ben hazánk képviseletében
9. helyezett lett az Eurovíziós Dalfesztiválon. Az elmúlt év novemberében különleges produkcióval lépett a Pesti Színház
deszkáira – ezt az estet láthatta most a nyíregyházi közönség
is. Magdalénaként lép a nézôk elé és szenvedélyes hangon mesél
életérôl dalokban és történetekben. A repertoáron új és régebbi
dalok is szerepelnek, hazai és külföldi szerzôktôl – sanzonoktól kezdve, jazz dallamokon át, szerb népies dalokig.

Jön a Virsky és az Anconai
A Szabadtéri Színpad legközelebb augusztus 10-én várja a közönséget, amikor a Virsky Ukrán Állami Népi Együttes mûsorát láthatják az érdeklôdôk. Ezt követôen augusztus 19-én a
Móricz Zsigmond Színház társulata elôadásában az Anconai
szerelmesek címû elôadásának tapsolhat a nagyérdemû.

Hírek – érdekességek AKTUÁLIS
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Középpontban a mûvészeti nevelés
A projekt során lehetôségük volt a tanulóknak az új tanulási formák alkalmazására, ezen tanulási formák elterjesztésére, a tudásnak, a kompetenciának a növelésére.
Az oktatásban, tehetséggondozásban
részt vevô oktatók elismert szakemberek, akik szívesen vettek részt a projekt megvalósításában.
(TÁMOP – 3.2.3/09/2 – Építô közösségek – közmûvelôdési intézmények az
egész életen át tartó tanulásért program
keretében elnyert pályázat)

„Mûvészet és személyiség” – a Váci
Mihály Kulturális Központ mûvészeti kompetenciafejlesztô programjai Nyíregyháza közoktatási
intézményeiben elnevezésû projekt
2012. július 31-én befejezôdött.
A program célja a tehetséggondozás,
a hátrányos helyzetû fiatalok felkarolása volt a következô területeken: filmés mozgókép kultúra; fotómûvészet;
képzômûvészet, ábrázolás, vizuális
kultúra.
A Váci Mihály Kulturális Központ a
programmal hozzá kívánt járulni a helyi iskolák oktatási hatékonyságának
növeléséhez. A kiválasztott iskolák (az
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium, valamint a Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégium) pedagógiai programjai a

A megfelelôen kitöltött pályázati adatlapot és az elkészült pályamûvet egy
példányban a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet részére elsôsorban
elektronikusan a palyazat@ncsszi.hu
e-mail címre szükséges elküldeni, valamint postai úton az intézet címére
(1134 Budapest, Tüzér u. 33–35.). A
pályamû terjedelme kézzel írt dokumentum esetén maximum 15 A/4 oldal, géppel írt dokumentum esetén

maximum 10 A/4 oldal terjedelmû
lehet, 12-es betûmérettel és 1,5-es
sorközzel.
A pályázatot 2012. augusztus 21-éig
lehet beadni, eredményhirdetés szeptember végén várható. A pályamûveket szakmai Bíráló Bizottság bírálja
el – 10 pályamû bruttó 100 000 Ft-os
díjat, 40 pályamû bruttó 40 000 Ftos díjat kap. További információk:
palyazat@ncsszi.hu.

Illegális dohányüzem mûködött
Illegális dohányüzemet lepleztek le Nyíregyházán. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyi nyomozói mûködés közben csaptak le a város külterületén található üzemre. A házkutatás során öt férfit értek tetten, akik a gyártósor mellett
dolgoztak. Az üzemben fogyasztási dohányt készítettek,
melyet a helyszínen csomagoltak is. A nyomozók lefoglalták
az ipari berendezéseket, 100 kg
felvágott dohányt, 700 kg dohánytörmeléket, 150 kg feldolgozásra váró dohánylevelet és
130 üveg szeszes folyadékot.
Az elkövetôk az üzem mûködtetésével mintegy 13 millió forint kárt okoztak a költségvetésnek, és jövedékkel való
visszaélés, valamint költségvetési csalás bûntette miatt több
mint 20 millió forintos jövedéki bírságra számíthatnak.
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Negyven nyíregyházi gyermek üdülhetett Vajtán
A Nyíregyházi Gyermekjóléti Központ sikeresen pályázott
az Erzsébet-programban meghirdetett „Mesés nyár vár
ránk!” szociális üdülési pályázaton.
A pályázat keretében lehetôség nyílt 40 rászoruló nyíregyházi gyermek kedvezményes üdültetésére, akik 2012. július 23-án boldogan indultak el a Fejér megyei Vajtára. Olyan,
kiemelt figyelemre szoruló gyermekek juthattak el így táborozni, akiknek korábban erre nem volt lehetôségük.
A színes kultúrális és sportprogramok között a nyíregyházi
csapat több versenyt is megnyert. Elsôk lettek például az
Erzsébet vetélkedôn, a fociban és az úszóversenyen is.
Az utaztatásról a Gyermekjóléti Központ gondoskodott az alábbi támogatók segítségével: Elamen Zrt., Gemini Trade Kft., Kine-Szil Kft., Nitrogén-Pinkerton Kft., Pinkerton-Guard Kft., RÉVÉSZ Trans Kft., RenoméPrint Kft., Riskó Ferenc vállalkozó, TA-TE Ker. Kft., és a Nyíregyházi
Kenyérgyár Kft. Segítségüket és támogatásukat ezúton is köszönjük!

kerettantervekhez igazodva nagy hangsúlyt fektettek a személyiségközpontú
nevelésre. A mûvészeti nevelés hangsúlyozása mellett elôtérbe került a vizuális
nevelés. Az egyéni tehetséggondozás és
fejlesztés egyedülálló és újszerû eleme
volt a program megvalósításának.

Pályázat a legalább 40 éve házasoknak
Az Emberi Erôforrások Minisztériuma Szociális, Család- és Ifjúságügyért
Felelôs Államtitkársága „Hogyan
ôriztük meg...” címmel hirdet pályázatot a legalább 40 éve házasok részére. A pályázatra olyan írásmûveket
várnak, melyek bemutatják a fiatalabb
generációk részére, hogy mi erôsítette
a házastársak között a köteléket, mi segítette át ôket az érzelmi hullámvölgyeken és a nehéz idôszakokon.

Mesés nyári tábor

Információk – események PROGRAMOK
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Fantasztikus program a repülônapon
Egész napos fantasztikus
program várja a nézôket
augusztus 4-én, szombaton
9 órától a Nyíregyházi
Repülônapon.
A nyíregyházi repülôtéren
délelôtt a motoros mûrepülô
világbajnokság záró programjában a világ legjobbjai fogják elkápráztatni a nagyérdemût, majd helikopteres tûzoltást követôen a nap szenzációja, a Gripenek bemutatója
következik. A harci gépek
Kecskemétrôl szállnak fel,
majd Nyíregyháza légtere felett tartanak bemutatót. Hazánk két mûrepülô ikonja,
Veres Zoltán és Besenyei Péter is bemutatót tart délben.
Délutáni kötelékrepülésben és
ejtôernyôsök ugrásában is
gyönyörködhetnek. A két
szenzációsnak ígérkezô akrobatikus repülôshow között a
világbajnokság gyôzteseinek
parádéját élvezhetik a nézôk.
A színpadon közben a mazsorettek, az Igrice Néptáncegyüttes, az Y2K, a Nap
együttes, a Menta Projekt, a

Reflex és a T-Dance Zumba
szórakoztatja a közönséget.
Ezúttal sem hiányoznak a
gasztronómiai ínyencségek,
valamint a gyermeksziget
sem. Idén is tartanak bemutatókat és adnak közlekedési tanácsokat a rendôrök, a tûzoltók pedig a legnagyobb fecskendôvel érkeznek a közönség hûsítésére. Késô délután
a világbajnokság ünnepélyes
díjkiosztó ünnepsége lesz,
ahol a legjobbaknak tapsolhatnak a nézôk. A parkolás
idén ingyenes lesz, a szervezôk azt kérik a kilátogatóktól,
hogy a kijelölt parkolót töltsék fel és onnan az érkeztetô

Hübner strandröplabda a belvárosban
Ilyen még nem volt Magyarországon! A város központjában, a templom mellett állítanak fel strandröplabdapályát a nyíregyházi Hübner-H Gumi- és Mûanyagipari
Kft.-nek köszönhetôen.
Augusztus 17-én és 18-án, a
Kossuth téren, az addigra várhatóan megújult szökôkút és
a pénzintézet közötti szabad

részt feltöltik közel 200 köbméter homokkal, majd a pálya is a helyére kerül. A sport
szerelmesei két napon keresz-

Váci igazi arca
SZERZÔ: BUDAHÁZI ISTVÁN

kapun keresztül lépjenek be a
repülônap területére. Parkolási tilalom lesz érvényben a
KGST-piachoz és a repülôtérre vezetô úton, erre figyeljenek az autósok. Arra is felhívják a szervezôk a figyelmet,
érdemes gyalogosan vagy kerékpárral érkezni, számukra
külön kaput jelöltek ki a bejáráshoz a rendezôk. A belépôjegy felnôtteknek 1000 forint, 14 éven aluli gyermekeknek 500 forint lesz.
(A mûsorváltoztatás jogát a
szervezôk fenntartják.)

tül versenyezhetnek az egyedülálló helyszínen, az érdeklôdôk pedig lelátón élvezhetik
az éjjel-nappal tartó versenyeket. A játékkal és a nevezéssel
kapcsolatban bôvebb információ az alábbi elérhetôségen található: www.facebook.com/
beachvolleyballinthecity.

Író- és alkotótábort szervezett Tokaj-Hegyalján júliusban a
Váci Mihály Irodalmi Kör. A több mint félszáz vendég között neves írók, költôk, irodalomtörténészek mellett más
mûvészeti ágak is képviseltették magukat.
A tartalmas programok mellett az idén Váci Mihály szellemi
örökségének feldolgozása is terítékre került. A szervezôk nem
titkolt szándéka az volt, hogy a tábor résztvevôi megismerjék Váci Mihály igazi arcát. Az utóbbi években feldolgozott
Váci hagyaték – így az 1956-os Naplója, az evangélikus szellemben írott zsoltárai – mind-mind ennek az arcélnek a rajzolatai. Bár a kultúrpolitika a nyíregyházi származású költô
néhány versét igyekezett saját céljaira felhasználni, Váci
Mihály sohasem volt az akkori párt, az MSZMP tagja.
A Váci Mihály Társaság Kulturális Egyesület meghívására
Tasnádi Gábor szakíró, szerkesztô Nyíregyházára is ellátogatott nemrégiben, ahol dr. Kovács Ferenc polgármester
is fogadta. „1956 hûségében, avagy az ismeretlen Váci Mihály” címû könyv igen népszerû a világhálón, ahol a legolvasottabb mûvek között szerepel. Júniusban már az elôkelô 16. helyet foglalta el, a több tízezer – kizárólag interneten
– hozzáférhetô könyv közül.

Nyári szünet a könyvtárban
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár a takarítási és karbantartási munkálatok miatt július 30. és augusztus 20. között zárva
tart. Ezen idôszak alatt a Vécsey utcai, valamint a Fazekas János téri
fiókkönyvtárak változatlan nyitva tartással várják az olvasókat.

„Egy meg egy, az több mint kettô”

Nap-Folt produkció a városházán
nélkül, hogy a nyári színházi
életben Nyíregyházán mi komoly minôséget képviselünk.
Vannak, akiknek a színház
csak egy szó a számlabélyegzôjükön, nekünk az életünk.

Idén nyáron kuriózumelôadás várja a városháza
udvarán az érdeklôdôket.
Augusztus 10-11-12-én
látható az „Arc a tükörben” címû darab, Szalma
Tamás rendezésében,
Pregitzer Fruzsina és
Gosztola Adél fôszereplésével.

Közel a nézôkhöz

Minôség – ôsbemutatóval
Az elôadás rendezôje az elôzményekrôl elmondta: a két
színésznônek, külön-külön
volt egy-egy önálló estje.
Hozzátette: mi mindig szeretnénk emelni a színvonalat és
ezért úgy gondoltuk, hogy a
két produkciót összedolgozzuk. Ezzel együtt szerettük
volna megmutatni a közön-

ségnek, hogy a színházban
megtörténik az a csoda, hogy
egy meg egy, az több mint
kettô. Így ebben a formájában
ez tulajdonképpen egy ôsbemutató lesz. Van mögötte egy
olyan gondolat is, hogy a magányos színész sosincs egyedül. Ennyi év után talán kimondhatjuk nagyképûség

Gosztola Adél, a produkció
egyik fôszereplôje számára
nem ismeretlen ez a játékhelyszín. Mint vallja: nagyon szeretjük. Ez egy nagyon intim
tér, ahol közel vannak a nézôk, ahol minden látszik. Ez
abszolút a mi közegünk – színészként is. Nagyon érdekes
és bensôséges, így közel kerülhetünk a nézôhöz lelkileg
is. A közönség is nagyon szereti. Már sokan telefonáltak,
hogy lesz-e megint, és mikor
lehet már jegyet venni.

Lelkes civilek Mandabokorban is
A Mandabokori Generációk
Szociális és Kulturális Egyesületének tagjai vidám hangulatú fôzést szerveztek vasárnap délutáni programként az
iskola udvarán július 29-én –
tájékoztatta lapunkat Vassné
Harman Gyöngyi, az egyesület vezetôje. A szervezet nevéhez méltóan nagymamák,
unokák, idôsebbek és fiatalabbak együtt piknikeztek, s többen finomsággal, meglepetéssel is készültek. Az ízletes vacsorát vidám hangulatban közösen fogyasztották el. A lecsófôzés nem az elsô összejövetele volt a márciusban alakult egyesületnek, akik már
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bált is szerveztek tavasszal.
A nyár hátralévô részében
több rendezvényen is részt
vesznek közösen. Ott lesznek
augusztus 19-én a „Rozsréti

Vigasságokon”, valamint Gyulára és Kolozsvárra is közösen
kirándul a csapat, mely a mostani programnak köszönhetôen is újabb négy taggal bôvült.
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Programajánló SZABADIDÕ

Schwabische Hochzeit
Úgy tûnik, hogy a Sóstói Múzeumfalu immár közel egy évtizedes vôfélytalálkozó-lakodalom programsorozata kiállta az idôk próbáját. Az idei az
eddigiektôl elütô jellegzetességeket is hordoz: augusztus
4-én a „Hírös lakodalmak” sorában most egy határon túli
nemzetiségi csoport jelenít
meg egy sváb lakodalmat. A
Nagykárolyból érkezô hagyományôrzô sváb néptánccsoport „Schwabische Hochzeit”

Mozdul Sóstóhegy
Idén már hatodik alkalommal rendezték meg a Sóstói
Városligetben az Igrice Napot, melyen estig tartó
kulturális és szórakoztató programok sokasága
mellett fôzôverseny, családi társasjátékok és tombola
várta az érdeklôdôket.
Az Igrice Egyesület civil kezdeményezésére jött létre hat
évvel ezelôtt az Igrice Nap névre keresztelt rendezvény,
melynek ingyenes programjaira évrôl évre szeretettel várják a látogatókat a Sóstói Városligetben. A megnyitón Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte a szervezôket és
az érdeklôdôket. A rendezvényen egész nap fôzôverseny
és interaktív programok szórakoztatták a résztvevôket, valamint többek között felléptek a Hang-Szín-Tanoda növendékei, a Mandala Dalszínház mûvészei. A programok közt
szerepelt még mûnyulas agárfuttatás, lovagoltatás is.
Nagy öröm, hogy a rendezvényen bemutatkozott mind a
két sóstóhegyi nyugdíjasklub, a polgárôrség, az egyházak
és a Visegrádi Szent György Lovagrend is képviseltette magát az Igrice Napon. Immár hagyományosan dévai gyerekek is ellátogattak, az egyház szervezésében – mondta el a
rendezvényrôl Petneházy Attila. A térség közgyûlési képviselôje hozzátette: Sóstóhegyen nagyon jól mûködik a
civil összefogás, hiszen idén megalakult a második nyugdíjasklub is, valamint a polgárôrségnek is igen jelentôs a
létszáma és az aktivitása, amely nagyban hozzájárul a városrész közbiztonságához.

címû mûsora a magyarokétól
eltérô módon, fúvós zenekarral, polkával és keringôvel elôadott, de mégis ismerôs fordulatokkal fûszerezett koreográfiáját mutatja be. Természetesen lesz enni- és innivaló is,
amit nagy szeretettel kínálunk
a résztvevôknek. A múzeumfalu „konyhája” által készített
strudli, a kemencében sütött
fonott túrós kalács a sváb lakodalmak elmaradhatatlan süteményeként kerül terítékre.

Mandala Nyár – szintén a múzeumfaluban
Augusztus 8-án 21 órától a Budaörsi Játékszín adja elô a Retro
szerelem, avagy özvegy Karnyóné és a két szeleburdiak címû
darabot. A Maga lesz a férjem
címû kétrészes zenés vígjátékot

a Turay Ida Színház viszi színpadra augusztus 10-én este.
Augusztus 17-én 21 órától pedig Besenczi Árpád adja elô
Petôfi Sándor: A helység kalapácsa címû mûvét.

Sóstónoise szombat éjjel
Nyíregyháza és környéke legdekoratívabb hölgyeit és legmegnyerôbb urait várják a Sóstónoise-ra, egy exkluzív
medencés partira, mely tele lesz szenvedéllyel és meglepetésekkel. A rendezvény augusztus 4-én 23 órakor kezdôdik
a sóstói strand termálmedencéinél, a Barbizon mögött.
A zenét a Karmatronic és az NDJT Project szolgáltatja. További információ a facebook.com/sostonoise weboldalon.

Abigél a Barbizonban Nyírbátori Zenei Napok
Szabó Magda: Abigél címû
regényébôl készült színdarabot tekintheti meg a nyíregyházi közönség a Bánfalvy Ági
International Studio elôadásában augusztus 4-én, a Barbizon Szabadtéri Színpadon
(Nyíregyháza–Sóstófürdô,
Szódaház u. 14.). Az örök érvényû és minden generáció
által kedvelt alkotásból Bán-

falvy Ági, az 1978-as tévésorozat egyik fôszereplôje
készített színpadi adaptációt, Szikora János rendezô segítségével, és olyan kiváló
színészekkel, mint Trokán
Péter, Gubás Gabi, Bánfalvy
Ági, Németh Kristóf, Kiss
Ramóna, és Körtvélyessy
Zsolt. Esônap: augusztus 5én, vasárnap.

Tárlatok Nyíregyházán
Állandó kiállítás nyílt Pál Gyula
festômûvész (1928–1981) festményeibôl és Nagy Sándor szobrászmûvész válogatott kôplasztikáiból a Városi Galéria földszintjén (Selyem u. 12.). Válogatás látható a Nemzetközi Fametszô Mûvésztelep grafikáiból, melyek

a 2005-ben létrejött, hat alkalmat megélt mûvésztelepen készültek, és a galéria képzômûvészeti kollekcióját gazdagítják.
A kiállítás 2012. augusztus 12éig látogatható a Pál Gyula Teremben (Vay Ádám krt. 18.) Bôvebb információ: 42/408-720.

Augusztus 4. és 20. között
rendezik meg idén a 46.
Nyírbátori Zenei Napokat. A
rendezvénysorozat elsô elôadásán augusztus 4-én 19
órától Pitti Katalin, Liszt
Ferenc-díjas operaénekes
Áldás címû estjére várják az
érdeklôdôket a nyírbátori református templomba. Ízelítô a további programokból:
a Nyírbátori Kulturális Központ lépcsôpiramisán, augusztus 11-én 15 órai kezdéssel rendezik meg a IV.
Fúvószenekari találkozót.
Augusztus 12-én 19 órától
„Szeretni bolondulásig

Nyírbátorban” címmel Horgas Eszter fuvolamûvész
koncertezik a Nyírbátori
Kulturális Központban. Augusztus 18-án 19 órától
Szakcsi Lakatos Béla, Liszt
Ferenc-díjas zongoramûvész, és Kathy Horváth Lajos hegedûmûvész szerzôi
estjét tartják a nyírbátori református templomban. Sebestyén Márta, Unesco
Artist for Peace-díjas népdalénekes tart estet Szamosi
Szabolcs orgonamûvész
közremûködésével a nyírbátori református templomban,
augusztus 19-én 19 órától.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Valamilyen járvány elvitte a csirkéket,
de szerencsére...

A rejtvény megfejtését augusztus 15.,
szerda délig juttathatják el szerkesztôségünk címére postán, vagy személyesen:
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9. (személyesen a Váci Mihály Kulturális Központ információjánál elhelyezett postaládába dobhatják be). E-mailen, a naplo@nyiregyhazitv.hu címen várjuk a megoldást. A helyes megfejtést beküldôk közül a szerencsés nyertes Carmo mosást +
ajándékcsomagot kap. Múlt heti nyertesünk: Kelemen Ildikó (Nyh, Ferenc krt.).
4400 Nyíregyháza, Orosi út 29/A. Tel.:
42/508-150 ! 4700 Mátészalka, Jármi út
55. Tel.: 44/500-203 ! 4900 Fehérgyarmat, Matolcsi út 2. Tel.: 44/510-090

Múlt heti rejtvény
megfejtése:

Névnapok
Augusztus 3. – Hermina, Lídia
Augusztus 4. –
Domonkos, Dominika
Augusztus 5. –
Krisztina, Abelina
Augusztus 6. – Berta, Bettina
Augusztus 7. –
Ibolya, Cseperke
Augusztus 8. –
László, Domonkos
Augusztus 9. – Emôd, Román

Egy férfi beül egy taxiba.
Elindulnak, késôbb az
utasnak eszébe jut valami,
elôrenyúl, megfogja a sofôr vállát. A sofôr hatalmasat ordít, majd reszketve
mondja:
– Ne haragudjon, tudja,
csak nem régóta taxizom,
elôtte a temetkezési vállalatnál voltam sofôr...
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