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Újabb milliárdok
Nyíregyházáról egyre gyakrabban szólnak jó hírek az
országos médiumokban. Ennek kapcsán beszélgettünk
dr. Kovács Ferenc polgármesterrel.
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Igazolni kell
Hamarosan kezdôdik az iskola. Sokaknak okoz problémát a tankönyvek vásárlása. Annak jártunk utána,
hogy milyen támogatásra jogosultak a rászorulók.
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Készen vagyunk
A Szpari klubmenedzsere továbbra is az elsô öt hely
megszerzését tûzte ki célul, de titkon mindenki tudja
– ennél több is van a csapatban.

XIX. évfolyam,
28. szám
2012. augusztus 17.

Turisztikai célponttá válhatunk
Több mint 2 milliárd
forintos, 100 százalékos
támogatottságú pályázatot
nyert Nyíregyháza Sóstógyógyfürdô turisztikai
fejlesztésére. Az illetékes
kormánybizottság a
napokban döntött a
benyújtott kiemelt turisztikai projektekrôl, és
országosan 34 pályázatot
támogatott összesen 46
milliárd forinttal.
A sóstói program célja, hogy
a korábban megvalósult turisztikai elemeket összekapcsolja, és Nyíregyházát még
vonzóbbá tegye a turisták számára. Nyíregyháza városvezetésének kiemelt célja volt,
hogy Sóstógyógyfürdô adottságaira építve, de további fejlesztésekkel egy olyan egységes turisztikai desztinációt
hozzon létre, amely a hazai és
a nemzetközi piacon is versenyképes, vonzó, tartalmas kikapcsolódást nyújtó úticélként
jelenhessen meg. Ebben most

óriási elôrelépést jelenthet a Regionális Operatív Program
nyertes pályázata.
A nyíregyházi pályázatnak 2
milliárd 104 millió forintot
ítéltek meg 100 százalékos támogatottsággal, tehát a városnak önerôre nem lesz szüksége. Szeptemberre kell elkészíteni a részletes projektdokumentációt, és ezt követôen írhatják alá a konkrét támogatási szerzôdést.
Sóstó vonzerejét idén már az
is növelte, hogy a termálvízkutak megkapták a gyógyvízminôsítést, és a közgyûlés arra
törekszik, hogy a jelenlegi
gyógyfürdô gyógyhely rangra emelkedjen. A most támogatást nyert pályázatban hét
kiemelt projektelem van.
Ezek között szerepel sport- és
rendezvényhelyszínek, valamint Pálinka Fôváros kialakítása, az Élményfürdôben

egyedi gyógyászati profil létrehozása, az 50 méteres úszómedence lefedése, a Múzeumfalu környékének fejlesztése. Az Állatparkban
ökoturisztikai cél az „Andok
Világa” megjelenítése, de kialakítják a Sóstó központi sétányát, parkolókkal, utakkal
fejlesztik a közlekedési infrastruktúrát.

Búza a
Magyarok
Kenyeréhez

Újabb 400 millió
a kormánytól
Nemrégiben érkezett meg
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város számlájára egy újabb
400 millió forintos támogatás,
melyet a kormány a tavaly decemberi egymilliárd forint
mellett adósságrendezésként

adott a megyeszékhelynek.
Ahogy decemberben is, ezt az
összeget azonnal hiteltörlesztésre fordította a városvezetés.
(További részletek lapunk 5.
oldalán.)

Útnak indult Nyíregyházáról
az a 10 zsák kiváló minôségû
búza, melyet a Magyarok Kenyere sütéséhez ajánlottak fel
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város és Szabolcs-SzatmárBereg megye gazdái. A város
és a megye így járul hozzá a
kezdeményezéshez, ami a
nemzet egységét szimbolizálva, a nemzeti összetartozás
méltó jelképe.
A szállítmányt Kósa Tímea
alpolgármester, Gutyán Tamás fôfalugazdász, valamint
Bakti János, a Sz.-Sz.-B. Me-

gyei Közgyûlés és a MAGOSZ képviseletében indította útjára.

Napról napra A HÉT
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Ez is történt az elmúlt napokban
2012. augusztus 4.
szombat
A Mûrepülô Világbajnokság záró versenyprogramjai várták a közönséget a második alkalommal megrendezett Nyíregyházi Repülônapon, a
nyíregyházi repülôtéren. A látogatókat ezen kívül Besenyei Péter légi parádéja, Gripenek bemutatója, kirakodóvásár, gyermekprogramok és
a színpadon táncos-zenés produkciók is várták.

2012. augusztus 4.
szombat
Az Abigélt mutatták be a Barbizon Szabadtéri Színpadon. Szabó Magda regényét a Bánfalvy Ági International Stúdió
állította színpadra. Az Abigél címû tévéfilmben egykor Torma Piroskát alakító
Bánfalvy Ági régi vágya volt a klasszikus regény színpadi változata, a lányregénybôl mozifilm is készül.

A Nyíregyházi Állatparkba látogattak a
világhírû Virsky együttes tagjai és vezetôi. A 84 fôs társulat még aznap este fellépett Nyíregyházán, kilencállomásos
magyarországi turnéjuk részeként a Szabadtéri Színpadon.

2012. augusztus 11.
szombat
Az idén is megrendezték a Jósavárosi
Napokat. A 42. alkalommal megtartott
rendezvényen a városrészben élôk és tanulók kapták a fôszerepet, helyi óvodák,
iskolák és mûvészeti csoportok álltak
színpadra.

2012. augusztus 12.
vasárnap
A hirtelen jött hûvös idô sem tántorította el a
közönséget, megtelt a városháza udvara Gosztola
Adél és Pregitzer Fruzsina közös zenés darabjának hétvégi elôadásain. A Szalma Tamás rendezésében színre vitt, Arc a tükörben címû rendhagyó zenés esten közremûködtek még: Béres
Angelika, Csernák Tibor és Tamás Attila.

Elôttem az utódom címmel félig komoly,
félig mókás vetélkedôt rendeztek a Bencs
Villában, ahol Nyíregyháza város közéleti
szereplôi mérték össze tudásukat, gyermekeik segítségével.
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2012. augusztus 17.

SZERZÔ: ERDÔS JÓZSEF

A vendégek rohama egyrészt
a városi nagyrendezvényeknek köszönhetô, de az intenzív marketingkampány is
meghozta a gyümölcsét.

Kiváló marketing

köszönhetô, amiben a város az
önerôvel segített bennünket. De
hasznosnak bizonyult az a jól
összehangolt marketingtevékenység, amit az Állatpark, a
Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. és a
TDM vitt véghez – tette hozzá.
Pontos adatok ugyan az idei szezonról még nincsenek, de már a
tavalyi számok is biztatóak. Egy
évvel ezelôtt országos szinten
átlagosan hat százalékkal
csökkent a vendégek száma,
de Nyíregyházán a csökkenés
nem volt tapasztalható.

Nincs szabad szoba

latilag a VIDOR Fesztivál végéig telt házunk van, de utána is igyekszünk minél több
helyet kiadni – mondja Iván
László.

Több a hazai turista
A tapasztalatok azt mutatják,
hogy még mindig belföldi turistákból van a legtöbb Nyíregyházán, de növekszik a külföldi vendégek száma is. Jellemzôen a szomszédos államokból, Szlovákiából, Romániából és Ukrajnából érkeznek a legtöbben, és újra emelkedést mutat a lengyel vendégek száma is.

Szeptember közepéig a legtöbb szálláshely nem tud már
fogadni vendégeket. A sóstói
Svájci Lak üzemeltetôje azt
mondja, az összes szobájuk
foglalt és még egy hónapig
nem is tudnak kiadni.
– A legkorábbi idôpont szeptember közepe, amikor van
újra szabad szobánk. Gyakor-

Házhoz mennek a hulladékért
Házhoz megy a szolgáltató a használaton kívüli mûszaki berendezésekért.
Elôzetes egyeztetés alapján elszállítja a
Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. az
elektronikai hulladékot.
Az egyeztetés nélkül kihelyezett berendezések illegális hulladéknak minôsülnek, ami
100 ezer forintos bírsággal is büntethetô.
A szolgáltatás színvonalát, a begyûjtés hatékonyságát, a lakosság komfortérzetét szeretné tovább emelni a Térségi Hulladékgazdálkodási Kft. az elektronikai hulladékok elszállításával. A használaton kívüli mûszaki
berendezéseket, háztartási eszközöket elôzetesen egyeztetett idôpont és helyszín alapján házhoz hívható járattal viszik el.
Minden ettôl eltérô hulladéknak a kihelye-

zése illegálisnak minôsül és bírságolható. A
bírság nagysága pedig a környezetszennyezés mértékétôl függôen akár 100 ezer forint
is lehet, hiszen a közterületre kihelyezett
hûtô, mosógép nem csupán a környezetet
szennyezi, hanem esztétikailag is romboló
hatású.
A szolgáltatás plusz költségébe nem kerül a
lakosságnak, mivel benne van a közszolgáltatás árában.

Barack kistestvére Véradás
2012. augusztus 14.
kedd

90. születésnapot ünnepeltek a Szivárvány Idôsek Otthonában. Munkácsi Mihályt Petneházy Attila önkormányzati
képviselô és Simai Istvánné szociális
ügyintézô köszöntötte fel, akik az ünnepeltnek átadták a Magyar Köztársaság
Kormánya emléklapját is.

Szinte lehetetlen szabad
szálláshelyet találni
Nyíregyházán a következô
hetekre, a szállodák tele
vannak vendégekkel. Az
augusztus közepe egyébként is kedvelt idôszak a
turisták körében, de az
elmúlt években nem volt
jellemzô az, hogy minden
szobát kiadjanak.

– Egy jól összehangolt, bô
évnyi munka eredménye ez –
mondja Mogyorós Judit, a
TDM marketing munkatársa.
– Az, hogy marketingre ennyi
pénzt tudtunk költeni, az európai uniós pályázatoknak

2012. augusztus 10.
péntek

2012. augusztus 15.
szerda

Telt ház Nyíregyházán

Újabb borjúfókabébi látta
meg a napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban.
A fókamama 10,5 hónapnyi
vemhesség után hozta világra a
kicsit, s az elsô pillanattól kezdve gondoskodóan neveli a csöppséget.

A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Szervezete – a nyári szabadságolások ideje alatti zavartalan vérellátás érdekében –
rendkívüli véradást szervez
augusztus 17-én (pénteken)
10.00–18.00 óráig a nyíregyházi TESCO áruház (Kosbor
u.) parkolójába beállított véradókamionjában.

Elnézést kérünk

Hosszabb nyitva tartás a VIDOR alatt
A Nyíregyházi Turisztikai Információs Központ a VIDOR Fesztivál alatt hosszabbított nyitva tartással várja az érdeklôdôket:
augusztus 25-26., szombat-vasárnap: 16.00–20.00
augusztus 27–31., hétfô–péntek: 9.00–20.00

A Nyíregyházi Napló július 20-ai számában, „Emlékmû az orosi áldozatoknak” címû anyagban tévesen jelent meg az Orosért
Közéleti Egyesület megnevezése. Az érintettek szíves
elnézését kérjük.

A hét témája
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INTERJÚ

Újabb milliárdok fejlesztésre, adósságkezelésre
Nyíregyháza és Sóstó: elégedett turisták, gyógyhely-tervek
Nyíregyházáról egyre gyakrabban szólnak jó hírek az országos
médiumokban is és nem csak a
rendezvényeink, fesztiváljaink
kapcsán. Egy kormányzati
döntés nyomán most 2 milliárd
104 millió forintból lehet még
inkább vonzóvá tenni Nyíregyháza fô turisztikai attrakcióját,
Sóstót. Ez országosan is egyedülálló siker, különösen, ha hozzátesszük, hogy egy fillérjébe sem
kerül a nyíregyházi adófizetôknek. A kormányzat más téren is
figyel városunkra: újabb 400
millióval enyhíthettük a napokban a korábbi terheinket. Dr.
Kovács Ferenc polgármestert a
fontos bejelentések kapcsán
kérdeztük még a közgyûlési
szezon kezdete elôtt.

Sóstó: 2,1 milliárd, teljes
támogatottsággal
– A város vezetése nemrégiben tett
bejelentést arról, hogy soha nem látott mértékû támogatást kapott
Nyíregyháza Sóstó fejlesztésére.
– Ez így van, és az, hogy 100 százalékos a támogatottság, komoly tényezôje a pályázatnak. Az utóbbi
években átadott fürdôberuházáshoz
és az állatpark-fejlesztéshez összesen 1,4 milliárd forintot nyert a város, melyhez 50 százalék önerôt kellett biztosítani az önkormányzatnak.
Ehhez a korábbi városvezetés hitelt
vett igénybe, melyet a mai napig is
kamatostól törlesztenünk kell. Most
pedig egy olyan pályázatot sikerült
elnyernünk, melyhez nincs szükség
saját erôre. Ezáltal egy olyan átgondolt, hét részbôl álló fejlesztési program kezdôdhet meg, mely egy rendszerré köti össze az eddigi beruházásokat. Ennek része az Állatpark –
ahol az Andok világa épül fel –, része a Parkfürdô, az Élményfürdô,
ahol a nemrégiben szerzett gyógyvíz-minôsítéseknek köszönhetôen
fejlôdhet a gyógyturizmus, s így a
szezon meghosszabbítása is lehetôvé válik. A Sóstói Múzeumfalu is bekapcsolódik a programba, a tó körül pedig sétány lesz, rekortán futópályával. A parkolási és közlekedési problémákat enyhítve szeretnénk
egy központi sétányt is kialakítani,
mely más fürdôvárosokhoz hasonlóan arra is alkalmas, hogy üzleteivel, kereskedelmi egységeivel kiszolgálja a turistákat és a pihenni vágyókat.
– Mennyire nevezhetô ez diplomáciai sikernek, hogy miután nemrégiben nyert a város sóstói beruházásokra pénzeket, mégis sikerült
újabb 2,1 milliárd forinthoz jutni
Sóstó fejlesztéséhez?
– Egyrészt diplomáciai sikerként is
elkönyvelhetjük, de a döntés jelzi
Nyíregyháza presztízsét is. Természetesen amellett sem mehetünk el
szó nélkül, hogy maga a pályázat is
jó. Valóban büszkék lehetünk, hiszen
ilyen összeget ebben a döntésben csak
Hortobágy kapott, és Nyíregyháza. Be

– Az adósságállomány három részbôl áll. A beszállítói tartozások rendezése terén jelentôset léptünk elôre. A másik a hosszú távú hitelek kérdése, amelyeket tavaly a bankokkal
való tárgyalások eredményeképpen
átütemeztünk. Így kiszabadultunk
abból az adósságprésbôl, melyet lehetetlen lett volna teljesíteni. Na-

kor nem szabad úgy tenni, mint az
egyszeri ügyvéd, aki a gyors sikerért
letorkollta a fiát, mondván, ebbôl az
ügybôl még évekig megélhetett volna.

Jelentôsen csökkentek
a szállítói tartozások –
segítve a cégeket

tudtuk bizonyítani, hogy milyen fejlesztési potenciál van Sóstón.

Vonzó környezet
Láthatjuk a vendégszámot, vagy a
vendégek elégedettségét. Egy friss
felmérés szerint a hazai turisták 71
százaléka mindent megkapott az itt
tartózkodása alatt, amit várt, 25 százaléka pedig még ennél is többet.
– Ennek a projektnek nem lehetett
része a szállodaépítés. Elégséges alapot adhat-e viszont ahhoz, hogy ezen
a téren is beinduljon a fejlôdés?
– Az önkormányzatnak komoly feladatai vannak a magánberuházások
idevonzása és segítése területén.
Szállodák építésére és üzemeltetésére olyan befektetôket várunk, akik
végig tudják és akarják vinni azt a
fejlesztési vonalat, amely elindult
Sóstón. Ezek a vállalkozók számos
oldalról térképezik fel, hogy megéri-e nekik beruházni. Megvizsgálják a turisták számát, elégedettségét,
és még az is lényeges számunkra,
hogy honnan érkezik a fizetôképes
kereslet. A város pedig a mostani
Sóstó fejlesztési projekttel olyan befektetési környezetet igyekszik kialakítani, ami vonzóvá teheti azt a beruházók számára. Ezen a területen még
nagyon nagy tartalékok vannak.
– Nemrégiben látott napvilágot az
a hír, hogy valamennyi termálkútból feltörô víz gyógyvíz.
– Igen, ez a gyógyvízzé minôsítés
azt is eredményezheti, hogy az ország 14 gyógyhelye mellett, Sóstógyógyfürdô lehet a tizenötödik.

Újabb 400 milliós kormányzati támogatás a
korábbi egymilliárd után
– Kétmilliárd forinttal kezdtük, és
újabb százmilliókról kell, hogy beszéljünk.
– Ez egy fontos bejelentés. Bár voltak elôzetes hírek, de mostanra megérkezett a város számlájára egy
újabb sok száz millió forintos állami támogatás. Ez egészen pontosan
400 millió forint, melyet a kormány
a tavaly decemberi egymilliárd forint után adósságrendezésként adott
a megyeszékhelynek. Ez nagyon

fontos, hiszen erre a pénzügyi helyzetünk konszolidációjához szükség
volt. Ahogy azt decemberben tettük,
ezt az összeget is azonnal hiteltörlesztésre fordítottuk.

Nyíregyháza stabil
gazdasági partner
– Most mind a város, mind az önkormányzat cégeinek a likviditása és
a hitelei jól állnak az elôzô évekhez
képest. Sokkal kisebb adóssággal,
ebbôl adódóan kevesebb bankköltséggel rendelkezünk, és folyamatosan fizetjük a szállítói számlákat.
Míg 2010 végén kettômilliárd fölött
volt a ki nem fizetett szállítói tartozás, ma ez az összeg nem éri el az
500 millió forintot. Azért élveznek
prioritást a beszállítói számlák, mert
az önkormányzat így is segíteni kívánja a nyíregyházi és megyei cégeket, ösztönözni a munkahelyek megtartását, az emberek boldogulását. Sikerült elérnünk, hogy mára Nyíregyháza stabil gazdasági partner lett.
– Hogyan érzékelhetik az emberek
a korábban említett egymilliárd,
majd ezt követôen 400 millió forintnyi állami támogatást? Itt nem lehet szalagátvágást és látványos építkezést felmutatni.
– Ezzel az állami segítséggel azt sikerült elérni – bár valóban nem látványos –, hogy mûködhessen a felszín. Mindig erre helyeztem a hangsúlyt. A következô szakaszban már
érzékelhetô lesz az eredmény.

Gazdaságosabb mûködés
Ha nem raktuk volna rendbe a város
cégeit, a szolgáltatások és a városüzemeltetés nem mûködne, vagy ha
igen, akkor eszméletlen drágán és
pazarlóan. Számos példát tudnék
mondani arról, hány külsô szerzôdést mondtunk vissza annak érdekében, hogy olcsóbb legyen a mûködés. Ma már nem arról kell beszélnünk Nyíregyháza esetében, hogyan
tudjuk elkerülni a csôdhelyzetet,
hanem arról, hogy tudjuk megteremteni a gazdaságos és stabil mûködést.
– Nyíregyházának mennyi most a
hitelállománya, milyen a mozgástere, mit használunk fel ebbôl? Mi
változott az elmúlt években?

gyon nagy összegû volt a legdrágább
kölcsön, a folyószámlahitel, melyet
sikerült tavaly összekapcsolnunk a
számlavezetéssel. Így kaptunk – nagyon jó feltételekkel – egy 4 milliárd forintos hitelkeretet. Ennek jelenleg a felét használjuk ki. Ebben
már benne van az adósságrendezésre kapott állami támogatás is.

Mindennek köszönhetôen több mint
100 millió forint bankköltségtôl
mentesülünk az idén. Egy ekkora
városnál, közel 40 milliárdos költségvetésnél egy kétmilliárdos folyószámlahitel nagyon jó mutató.
– A kormány neve többször elhangzott a beszélgetés folyamán. Ön országgyûlési képviselô is a polgármestersége mellett. A kettô hogyan kapcsolható össze? Milyen munka folyik
a parlamentben Nyíregyházáért?
– Az emberek többsége csak az ülésteremben, a törvények elôkészítésénél történô hozzászólásokat és fel- Eredményes háttérmunszólalásokat látja, ka a parlamentben –
de ezek mellett a
háttérben nagyon Nyíregyháza érdekében
komoly tárgyalások folynak. El kell mondanom, hogy
én ez utóbbit tartottam fontosabbnak.
Országgyûlési képviselôként is az
volt az elsôdleges célom, hogy a ciklus feléig a város kikerüljön abból a
nehéz helyzetbôl, amelyet megöröAz interjú részben a Nyíregykölt. Arra használtam fel a parlamentházi Televízió Híregyháza c.
ben töltött idôt, hogy a város ügyeit
mûsorának felvétele alapján
intézzem, egyeztetéseket és eredmékészült. A teljes beszélgetést
nyeket hozó megbeszéléseket folytataugusztus 17-én, pénteken
tam le. Ügyvédként is azt a mentali19.30-kor, és másnap, szombatást vallottam, hogyha van lehetôség
ton délelôtt 9 órakor láthatják.
rövid idô alatt eredményt elérni, ak2012. augusztus 17.
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A jogosultságot igazolni kell
Bármilyen szomorú is a
diákok számára, már
csak két hét van az
iskolakezdésig. Az
üzletek polcai roskadnak a tanszerektôl és az
iskolákban elkezdôdött a
tankönyvek árusítása is.
A szülôk többsége várta
már ezt a napot, hogy
újra visszazökkenjenek
a hétköznapokba, de az
ezzel járó kiadások
megterhelik ám a családi kasszát.
Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatánál
annak jártunk utána, hogy

milyen feltételeknek kell tel- meket nevelnek, illetve
jesülnie ahhoz, hogy jogo- gyermekük tartósan beteg.
sultak lehessünk ingyen tan- Az ingyenes és kedvezmékönyvre, vagy van-e lehetô- nyes tankönyvre jogosító
dokumentuség szükség
mokat az isesetén támoLehetôség
van
kolában kell
gatást kérnünk.
rendkívüli gyer- bemutatni a
szülôknek.
Az oktatási
Iskolakezdéosztály tájé- mekvédelmi
si támogatás
k o z t a t á s a támogatás
helyett minszerint, inigénylésére
den gyermek
gyenes tankönyvre azok a tanulók jo- után 5800 forint támogatást
gosultak, akik után a szülô kap az a szülô, aki rendszerendszeres gyermekvédelmi res gyermekvédelmi kedvezményben részesül.
kedvezményben részesül.
Kedvezményes áron jutnak Lehetôség van rendkívüli
azok a szülôk a tankönyvek- gyermekvédelmi támogatás
hez, akik 3 vagy több gyer- igénylésére azoknak a gye-

reket nevelô családoknak,
ahol az egy fôre jutó jövedelem nem éri el a 34 200
forintot.
Idén augusztusban 5250 kiskorú gyermek és 541 nagykorú, nappali oktatásban
részt vevô tanuló vagy hallgató részesül egyszeri pénzbeli támogatásban, amelyet
várhatóan a jövô hét folyamán utal az önkormányzat a
jogosultak számára.
A 2012/13-as tanév kezdetén várhatóan 7886 gyermek
részesül ingyenes tankönyvjuttatásban. Ez összesen 94
632 000 forint támogatást
jelent, amely központi költségvetésbôl biztosított.

Dolgoznak a
közmunkások
Ezer közmunkást alkalmazott már ebben az évben a
NYÍRVV Kft. Az önkormányzat városüzemeltetô és vagyonkezelô társasága idén egy újabb akció keretében több
mint 500 tartósan munkanélkülinek biztosít majd álláshelyet és bért. A közmunkások jelenleg többek között
parkfenntartási, köztisztasági munkákat végeznek a város több területén. A napokban egy csoport a Bujtosi városligetet tette rendbe.

Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

Tisztelt Fogyasztóink!

Gondjai vannak a fûtési és a melegvíz-számlák fizetésével?
A Nyírtávhô Kft., Nyíregyháza MJV Önkormányzata és a Humán-Net Alapítvány segítségével a következô lehetôségeket ajánlja fel adóssága rendezéséhez:
1. Humán-Net Alapítvány segítségével
Támogatással segíti adósságának rendezésében Nyíregyháza MJV Önkormányzata azokat a rászoruló családokat és személyeket, akik lakhatással kapcsolatos, felhalmozott
adóssággal rendelkeznek (banki hitel kivételével), abban az esetben, ha a vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelelnek.
Az adósságkezelés során a Humán-Net Alapítvány szakemberei a jogszabályokat figyelembe véve megvizsgálja a család jövedelmi helyzetét, majd kezdetét veszi az ügyfél, a
tanácsadó és az önkormányzat aktív együttmûködésén alapuló adósságkezelési folyamat.
Ügyintézés: Humán-Net Alapítvány – Nyíregyháza, Körte u. 41/A. Telefon: 42/401-652
2. Nyíregyháza MJV Önkormányzata segítségével
Az önkormányzat a következô támogatásokat nyújthatja, ha a fogyasztó a törvény által
elôírt feltételeknek megfelel:
– Adósságcsökkentési támogatás és ahhoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás
– Normatív lakásfenntartási támogatás
– Lakhatást segítô támogatás
Ügyintézés: MJV Önkormányzat Ügyfélcentruma, Nyíregyháza, Rákóczi utca 4.
3. Nyírtávhô Kft. segítségével
Részletfizetési megállapodást köthet a Nyírtávhô Kft. Ügyfélszolgálati Irodájában (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 4-6. I. emelet 106.), munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
Ne halmozza tovább kifizetetlen számláit, kérjen segítséget!
Tisztelettel: Nyírtávhô Kft.
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Elhunyt
Safranek
Károly
Hirtelen lefolyású betegség
következtében, váratlanul
elhunyt Safranek Károly
színmûvész. 1989-ben Jászai Mari-díjat kapott, s
színházi szerepei mellett
rendszeresen filmezett és
szinkronizált is. Dolgozott
a Madách Színházban, a
Szegedi Nemzeti Színházban, a Pécsi Nemzeti Színházban, a Móricz Zsigmond Színházban Nyíregyházán, a székesfehérvári Vörösmarty Színházban,
a Budapesti Kamaraszínházban, a József Attila
Színházban, a Nemzeti
Színházban.
Az elmúlt tíz év során szeretett és elismert alakja volt
a Gárdonyi Géza Színház
társulatának. Legutóbb a
Csíksomlyói passióban láthatta az egri közönség. Színészkollégái, s a színházszeretôk körében nagy ûrt
hagy maga után.

Nyíregyházi Távhôszolgáltató Kft.
Nyíregyháza, Népkert u. 12.

Tájékoztató

Tisztelt Fogyasztóink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a díjbeszedôknek történô fizetési mód 2012. szeptember hónaptól megszûnik.
Azon fogyasztóink, akik jelenleg így fizetik a Nyírtávhô
Kft. szolgáltatási díjait, a 2012. szeptember havi számlát
már automatikusan postai úton fogják kézhez kapni.
A díjfizetés kétféle módon történhet majd:
1. Postai készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk),
amely befizethetô bármelyik postahivatalban, illetve az
Univerzum Üzletházban (Vay Á. krt. 4-6. I. em. 106. alatt)
található Ügyfélszolgálati Irodánkban is.
2. Csoportos beszedési megbízással, melyhez kérjük, ne
felejtsék a felhatalmazást benyújtani a számlavezetô bankjukhoz. Az ehhez szükséges formanyomtatvány letölthetô honlapunkról (www.nyirtavho.hu) vagy kérhetik a díjbeszedô, díjbehajtó kollégáinktól is, illetve ügyfélszolgálati irodánkban.
További felvilágosítást kérhetnek az Ügyfélszolgálati Irodánkban (Univerzum Üzletház, Vay Á. krt. 4-6. I. em.
106. alatt), a 42/596-205 telefonszámon, illetve díjbeszedôinktôl.
Tisztelettel: Nyírtávhô Kft.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Teljes körû hallásvizsgálat Nyíregyházán
Teljes körû, ingyenes
kampányt indított az
Amplifon. A hallásvizsgálat menetérôl kérdeztük
Csontó Tünde hallásspecialistát, a Szent István
utca 1. szám alatt található nyíregyházi Amplifon
Hallásközpont vezetôjét.
– Milyen részei vannak a
teljes körû vizsgálatnak?
– A vizsgálatok célja az,
hogy kiderítsük azt, hogy
van-e halláscsökkenés, és ha
igen, annak mi az oka, illetve hogy milyen eredetû a
halláskárosodás. Elôször a
hallójáratot és a dobhártyát
vizsgáljuk meg, hogy van-e
valami mechanikus akadály,
például fülzsír. Ezután egy
hangvilla-vizsgálat következik, amit az úgynevezett
tympanometria követ, amivel a középfül állapotát mérjük fel. Egészen pontosan
azt, hogy a hallócsontocskák
a dobhártyáról a belsô fülbe
átvezetik-e a hangrezgéseket, illetve a dobüreg szellôzése a fülkürtön keresztül
mûködik-e.
– Kellemetlenek ezek a vizsgálatok?
– Nem. Mindenkit szeretnék
megnyugtatni, hogy ezek rövid, teljesen fájdalommentes

vizsgálatok.
– Ezután kerül sor a csendes kabinban történô vizsgálatra?
– Igen, itt történik az úgynevezett hallásküszöb-vizsgálat.
A páciensnek egyszerû kézmozdulatokkal kell jeleznie,
hogy melyik oldalon, mikor
hallja meg a fülhallgatóba beadott hangot. Ezt egy csontvezetéses vizsgálat követi,
aminek a célja az, hogy kiderítsük, hogy amennyiben
fennáll, akkor idegi eredetû
vagy vezetéses típusú halláskárosodásról van-e szó.
– Mi történik akkor, ha az
eredmények hallásromlást
mutatnak?
– Ha az eredmények alapján
szükséges, akkor beszédértésvizsgálatot is végzünk, amikor csupán a fülhallgatóban
hallott számokat és rövid szavakat kell visszaismételni.
Ezeket különbözô hangerôsséggel adjuk be a páciensnek.
A vizsgálatok jelentôsége az,
hogy el tudjuk dönteni, hogy
a halláskárosodás milyen módon javítható. Helyi kezelések, antibiotikum kúra, de
mûtéti megoldások is szóba
jöhetnek, és hallókészülék felírásával is nagyon sok probléma megoldható.
– Meghökkentô adat, hogy a

lakosság több mint 10 százaléka szenved valamilyen
fokú halláskárosodásban.
– Pedig sajnos az a világszintû tendencia, hogy ez az
arány tovább fog nôni. Egy
európai uniós kutatás szerint
azoknak, akiknek hallókészülék viselésével javítani
lehetne a hallásán, csupán a
10–25 százaléka használ hallókészüléket. Ez a szám hazánkban még alacsonyabb.
– Mit kell tennie annak, aki
részt szeretne venni az ingyenes vizsgálaton?
– Kérem, hogy a várakozás
elkerülése miatt telefonon
egyeztessen idôpontot munkatársunkkal a 42/404-957es telefonszámon. A szûrés
mindössze 20–30 percig
tart, és az elôjegyzési rendszernek köszönhetôen
egyenként, várakozás nélkül
foglalkozunk az érdeklôdôkkel.

2012. augusztus 17.
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Események – programok VIDOR

Lesz okunk a VIDORgásra
Tizenhat színházi versenyelôadás, nyolc nagyszínpadi és nyolc kamarai
produkció várja az érdeklôdôket augusztus 24. és
szeptember 1. között a
VIDOR Fesztiválon.

certjével kezdôdik a VIDOR
Fesztivál programja, augusztus 24-én, a Kossuth téren.
Egy nappal késôbb pedig indul a teátrumok versenyprogramja a Katona József Színház Buborékok címû elôadásával. De láthatja a nyíregyA Kossuth téri nagyszínpadon házi közönség a Madách
a hazai folk- és világzene leg- Színház elmúlt évadbeli sikerjobbjai lépnek föl. Hét estén darabját, a Furcsa párt Szerkeresztül szórakoztatják a kö- vét Tiborral és Gálvölgyi Jázönséget a dumaszínház hu- nossal, a Radnóti Színház
moristái, de lesznek kiállítá- Bolha a fülbe címû elôadását
sok, és levetítik az elmúlt fél Csányi Sándorral és Kovács
Adéllal, a
évszázad
Vígszínlegjobb
ház pedig
magyar
Molnár
vígjátéka- A programok kilencven
Ferenc
it. Nyír- százaléka ingyenes
vígjátéegyházán
kát,
a
kívül a
megye 28 kistelepülésére is Monoklit hozza Halász Juditeljut a fesztivál, és a progra- tal, Venczel Verával, Kern
mok 90 százaléka ingyenes. Andrással és Lukács SándorA Cimbaliband együttes kon- ral.

A zsûri elnöke Makk Károly Kriszta színmûvészek 3 nap
lesz, és az idei év újdonsága, alatt csinálnak színházat amahogy elmarad a díjkiosztó tôrökkel, a legkisebbeket a
gála, helyette eggyel több Korzó színpadon várják zenei
prognagyszínr a padi és kamok,
marai elôa
adást lát- Nyíregyházán kívül a
Mûhatnak a
megye
28
kistelepülésére
vész
nézôk. A
Stúváltoztatás- is eljut a fesztivál
diónak részban
ben anyagi
okai vannak, hiszen a fesztivál pedig az évad legjobb bábelôköltségvetése közel harminc- adásait mutatják be. A Kossuth
millió forinttal kevesebb, mint téren az idei évben kizárólag
hazai elôadók, a folk- és világa korábbi években volt.
A színházi programokon kí- zene legjelesebb képviselôi
vül lesznek kiállítások, a Jósa lépnek fel.
András Múzeumban az egyik A programok 90 százaléka
legjelentôsebb magyar imp- egyébként ingyenes. 28 meresszionista, Tornai János és az gyei településre jut el a feszalföldi iskola festôinek képei- tivál, de lesznek elôadások
bôl nyílik tárlat. Idén is lesz gyermekotthonokban, a pszifilmvetítés, a Kossuth téren az chiátriai szakkórházban, börelmúlt fél évszázad legendás tönökben, rendelnek a bohócmagyar vígjátékaiból válogat- doktorok, a legkisebbeket penak. Cserna Antal és Szalay dig Ovibuli várja.

Növekedési pályán a ŠKODA
Az elmúlt évet története eddigi
legjobb éveként zárta a Škoda,
forgalma és nyeresége tekintetében rekordértékeket könyvelve el. A legnagyobb arányú, 47
százalékos növekedést KeletEurópában érte el a márka.
A tavalyi év legnépszerûbb modellje az Octavia volt, mondta el
Dalnoki Balázs, a Porsche Hungária Škoda márkaigazgatója
Nyíregyházán, a Platán Autóház
sajtótájékoztatóján.
A márka az elkövetkezô évek elé
is jól felkészülten tekinthet, s új
modelljei, illetve még intenzívebb nemzetközi jelenléte révén

értékesítését 2018-ig éves szinten
legalább 1,5 millió darabra kívánja növelni. Új kisautója, a Citigo,
illetve az indiai piacon kínált Rapid révén nagy sikerrel indult be
a cseh gyártó modelloffenzívája.
Növekedés minden régióban
A ŠKODA modelljei olyan népszerûnek bizonyultak 2011 során,
mint eddig még soha, a vásárlói
kiszállítások 15,3 százalékkal,
879 200 jármûre, azaz új rekordmennyiségre bôvültek – mondta
a márkaigazgató. Hozzátette: értékesítésének e kiváló alakulása
8
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mindenekelôtt a ŠKODA vonzó
modellpalettájának eredménye.
„Autóink elsôsorban az igényes
dizájn, a bôséges térkínálat, a legmagasabb minôségi színvonal, a
családbarát mindennapos használhatóság és a kiváló ár-érték
arány révén tûnnek ki” – folytatta. „Új modelljeink pedig további lendületet adhatnak.”
A legnépszerûbb ŠKODA 2011ben is az Octavia volt, amely „a
márka szíveként” 10,7 százalékkal több, összesen közel 390 ezer
példányban talált gazdára. A
ŠKODA értékesítési rangsora
második helyén mintegy 267 ezer
darabbal a Fabia állt.

Meggyôzô indulás 2012-ben,
biztató jövôbeni kilátások
„A 2011-es év során elért jelentôs növekedésünk, illetve kiváló
csapatunk révén kedvezô pozícióból tekinthetünk az idei esztendô elé” – jelentette ki Dalnoki
Balázs.
A ŠKODA az idei és a jövô év
során is tovább kívánja bôvíteni
modellpalettáját, s az indiai Rapid,
illetve a Citigo nagysikerû piaci
bevezetését követôen Európában
is meg kíván jelenni egy teljes egészében új fejlesztésû alsó-középkategóriájú limuzinnal.

NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

Események – programok VIDOR

A VIDOR Fesztivál 2012. évi színházi versenyprogramja:
Nagyszínpad
Augusztus 25., szombat 19.00
Katona József Színház, Kecskemét – Csiky Gergely: Buborékok
Rendezô: Mohácsi János
Fôszereplôk: Márton András, Sára Bernadette, Sirkó László
Augusztus 26., vasárnap 19.00
Madách Színház, Budapest – Neil Simon: Furcsa pár
Rendezô: Márton András
Fôszereplôk: Gálvölgyi János, Szervét Tibor, Laklóth Aladár
Augusztus 27., hétfô 19.00
Pintér Béla és Társulata, Budapest – Pintér Béla: Kaisers Tv, Ungarn
Rendezô: Pintér Béla
Fôszereplôk: Mucsi Zoltán, Thuróczy Szabolcs, Enyedi Éva
Augusztus 28., kedd 19.00
Jászai Mari Színház, Tatabánya – Egressy Zoltán: Portugál
Rendezô: Hargitai Iván
Fôszereplôk: Fridrik Noémi, Janik László, Egyed Attila
Augusztus 29., szerda 19.00
Orlai Produkciós Iroda, Budapest – Ronald Harwood: A nagy négyes
Rendezô: Gálffy László
Fôszereplôk: Molnár Piroska, Benedek Miklós, Vári Éva
Augusztus 30., csütörtök 18.00
Radnóti Színház, Budapest – Georges Feydeau: Bolha a fülbe
Rendezô: Mohácsi János
Fôszereplôk: Gazsó György, Csányi Sándor, Kováts Adél
Augusztus 31., péntek 19.00
Katona József Színház, Budapest – Kovács Dániel–Vinnai András:
Virágos Magyarország
Rendezô: Kovács Dániel
Fôszereplôk: Bodnár Erika, Ónodi Eszter, Elek Ferenc

Szeptember 1., szombat 19.00
Vígszínház, Budapest – Molnár Ferenc–Fesztbaum Béla: Monokli
Rendezô: Fesztbaum Béla
Fôszereplôk: Tahi Tóth László, Kern András, Halász Judit

Kamara versenyprogram – Krúdy Kamara
Augusztus 25., szombat 18.00 és 22.00
Sanyi és Aranka Színház, Budapest – Fekete Ádám: Puccs
Rendezô: Andrássy Máté
Fôszereplôk: Sipos Vera, Andrássy Máté, Kádas József

Augusztus 28., kedd 18.00 és 22.00
Pinceszínház, Budapest – Székely Csaba: Bányavirág
Rendezô: Csizmadia Tibor
Fôszereplôk: Kaszás Gergô, Széles László, Bozó Andrea
Augusztus 29., szerda 18.00 és 22.00
HOPPart Társulat és a Kôszegi Várszínház közös produkciója –
Jánossy Lajos–Kárpáti Péter: Hajrá Háry
Rendezô: Novák Eszter
Fôszereplôk: Egyed Attila, Chován Gábor, Kiss Diána Magdolna

Augusztus 26., vasárnap 18.00 és 22.00
Gólem Színház, Budapest – Vinnai András: Lefitymálva
Rendezô: Borgula András
Fôszereplôk: Lukáts Andor, Nagy Mari, Bánki Gergely

Augusztus 30., csütörtök 18.00 és 22.00
Orlai Produkciós Iroda, Budapest – Daniel Glattauer: Gyógyír északi szélre
Rendezô: Göttinger Pál
Fôszereplôk: Fullajtár Andrea, Ôze Áron

Augusztus 27., hétfô 18.00 és 22.00
MaNNa és az Orlai Produkciós Iroda közös elôadása, Budapest –
Mohácsi István: Francia rúdugrás
Rendezô: Mohácsi István
Fôszereplôk: Kovács Patrícia, Pál András, Felhôfi Kiss László

Augusztus 31., péntek 18.00 és 22.00
Budaörsi Játékszín – Yasmina Reza: Mûvészet
Rendezô: Pajer Róbert
Fôszereplôk: Gáspár Tibor, Magyar Attila, Szakács Tibor
Szeptember 1., szombat 18.00 és 22.00
Weöres Sándor Színház, Szombathely – Széllel szembe – Jordán Tamás stand up estje
(Jegyek még korlátozott számban kaphatók.)

Részlet: MaNNa és az Orlai Produkciós Iroda közös elôadásából
– Mohácsi István: Francia rúdugrás

2012. augusztus 17.
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Események – érdekességek

Új igazgató a Bánki élén
A 2012/2013-as tanévtôl
Leveleki Miklós látja el az
igazgatói feladatokat a
Bánki Donát Mûszaki
Középiskola és Kollégiumban. Az igazgatót Nyíregyháza MJV Közgyûlése
egyhangú támogatással
jelölte ki a feladatra. Az
intézmény a maga 1400
tanulójával a megye
legnagyobb szakközépiskolái közé tartozik, mely
négy évfolyamos nappali,
technikusi képzéssel és
felnôttoktatással is várja a
tanulókat. Az iskola
jövôbeli terveirôl az új
igazgatót kérdeztük.
– Meséljen kicsit az életútjáról, hogyan jutott el az igazgatói kinevezésig?
– Nagyon szorosan kötôdöm
ehhez az iskolához, már csak
azért is, mert itt végeztem a
középiskolai tanulmányaimat.
Itt érettségiztem, aztán egy
hatalmas töréssel nem mûszaki irányba mentem továbbtanulni, hanem a Nyíregyházi

Tanárképzô Fôiskolán szereztem magyar szakos tanári diplomát. Ezzel kezdtem el dolgozni, és nagyon gyorsan,
már 1993-ban visszakerültem
középiskolámba. Elôször nevelôtanárként dolgoztam a
kollégiumban, utána kezdtem
el tanítani óraadóként, és
annyira elégedett volt velem
az akkori fônököm, hogy átcsábított fôállású magyartanárnak. Ennek természetesen
feltétele volt az is, hogy meg
kellett szereznem az egyetemi végzettséget, amit meg is
tettem a Miskolci Egyetemen,

és így már fôállású magyartanárként, és szinte elsô évtôl
osztályfônökként tevékenykedtem. Nem volt nehéz dolgom, hiszen itt voltak még a
régi tanáraim, akik kedveltek,
a hónom alá nyúltak, mindenben támogattak, segítettek –
így könnyû volt a beilleszkedés. Hamar munkaközösségvezetô is lettem, elvégeztem
a közoktatási vezetô szakot,
illetve elkezdtem a Bánkis Diákokért Alapítvány Kuratóriumának elnökeként is tevékenykedni. Mindez tartott
egészen 2011 decemberéig,
amikor váratlanul nyugdíjba
ment Benkô Imre, az iskola
igazgatója. Belsô biztatásoknak eleget téve vettem a bátorságot, és pályáztam, méghozzá sikeresen.
– Milyen tervekkel készül a
közeljövôben az iskolát érintôen?
– Vezetôi pályázatom sikerét
részben jól kidolgozott, jövôképet építô pályázati anyagomnak
tudom be. Egyik sarkalatos
pontja, hogy intézményünk jelen pillanatban is a megye legjobb mûszaki szakközépiskolá-

ja. A pályázatomban leírtam:
azt szeretném, hogy a régió legjobb mûszaki iskolája legyen.
– Hogyan kívánja elérni ennek megvalósítását?
– Nagyon jól mûködô részei
vannak az iskolának. A szakképzés terén semmilyen nevelési problémánk nincs, motiváltak tanulóink. A kollégiumban kiemelkedô az egyéni
törôdés és a szabadidôs tevékenységek szervezése. A
szakmai elméleti képzésben,
illetve a természettudományos oktatás területén nagyszerûen mûködik a tehetséggondozás és a versenyeztetés.
Ha ez minden területen megvalósul, egy szenzációsan jól
mûködô iskola lehet a Bánki.
– Ezen kívül milyen területeken szeretne változást elérni?
– Azt is figyelembe vettem,
hogy egy iskola értékelésének
mindig vannak külsô szempontjai. Például, hogy milyenek a beiskolázási mutatók.
Szeretnék folyamatosan elôrelépni, megvalósítani a terveket, a régió elsô mûszaki középiskoláját építeni.

HIRDETÉS

Szigliget, szeretlek!
A Túróczy Zoltán Evangélikus A. K. T. Ny. Általános Iskola és Óvoda tanulói közel negyvenen és a Sipkay Barna
szakközépiskola diákjai jó huszonöten szenzációs hetet töltöttek a nyíregyházi önkormányzat által támogatott és a
NYÍRVV által üzemeltetett gyerektáborban Szigligeten,
amint az élménybeszámolójukból is kiderült.

Csodálatos kiránduló- és strandidôt kifogva bejártuk a környék nevezetességeit Kehidakustánytól Keszthelyen át, vagy
Balatonfüredrôl Tihanyba hajókázva rengeteg élménnyel
tértünk haza. A táborban is folyt az élet, a diszkóban szerzett izomlázat, másnap a strandon kezeltük. Levezetésként
foci-, tollas-, pingpongcsaták zajlottak, no és igazi fegyverekkel is bánhattunk a várban megtekintett bemutató alkalmával. A jó kondícióról a Start vállalat szakácsai gondoskodtak, hazai ízekkel, ételkülönlegességekkel. Köszönet a
létrehozóknak, aki teheti, ne hagyja ki, mi már a jövô nyárra is igényelni fogjuk, MERT: SZIGLIGET, NAGYON SZERETLEK!

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázat címe: Sportösztöndíj támogatása
Pályázat tárgya: tehetséges nyíregyházi sportolók 2. féléves támogatása
Pályázat kódja: 07/2012 – Sportösztöndíj
Pályázatot kiíró szerv megnevezése:
Nyíregyháza MJV Közgyûlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága
Pályázatot kiíró szerv címe: 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pályázati program célja: tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési
költségeinek támogatása
Pályázati program megvalósításának forrása: Nyíregyháza MJV Közgyûlése által elfogadott 2012. évi költségvetési rendelet
Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2012. évi sport célfeladatainak Sportösztöndíj rendszer elôirányzata terhére 3 000 000 Ft
Pályázat benyújtására jogosultak köre: országos versenyen elért I–III. és/vagy nemzetközi versenyen elért I–VIII. eredményekkel rendelkezô, nyíregyházi kötôdésû, itt
született vagy legalább 3 éve itt élô és/vagy tanuló, városunk színeiben sportoló amatôr
vagy igazolt sportoló, illetve a felsorolt feltételeknek megfelelô sportolói tagsággal rendelkezô sportszervezet
Benyújtandó pályázat kötelezô elemei, csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok:
a pályázati adatlap Nyilatkozata alapján
Pályázati díj: nincs
Pályázati dokumentumok elérhetôsége: www.nyirhalo.hu
Pályázat benyújtásának módja: kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként
Pályázat benyújtásának helye: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
– Polgármesteri Kabinet; sportreferens részére; Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Pályázat benyújtásának határideje: 2012. szeptember 7.
Szükséges forrás mértéke, formája, meglétének igazolására szolgáló dokumentumok:
A pályázat önerôt nem igényel.
Pályázat befogadásának feltételei, befogadásról szóló döntés, hiánypótlás határideje:
Kizárólag a megadott pályázati ûrlapon benyújtott pályázatokat fogadunk be. Elbírálásra a hiánytalanul kitöltött és a kötelezôen csatolandó dokumentumokkal és nyilatkozatokkal ellátott pályázat kerül. Hiánypótlásra nincs lehetôség.
Pályázat elbírálásának határideje, elbírálás szempontrendszere, döntéshozó:
2012. szeptember 24.
Pályázattal kapcsolatos döntés meghozatalára Nyíregyháza MJV Közgyûlésének Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága jogosult.
Pályázatot kiíró szerv felhívja a pályázók figyelmét, hogy az elbírálás során az igényeltnél alacsonyabb összegû támogatás is megítélhetô.
Szerzôdéskötés az elbírálást követô 15 napon belül Nyíregyháza MJV Közgyûlésének
18/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete elôírásai alapján.
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Hírek, eredmények SPORT – LABDARÚGÁS

Brekk János: készen vagyunk
Brekk János elégedett.
Nemcsak az elvégzett
munkával, hanem a
játékosok hozzáállásával
is. A klubmenedzser
továbbra is az elsô öt hely
megszerzését tûzte ki
célul, de titkon mindenki
tudja – ennél több is van a
csapatban.
– Kéthetes edzôtábor után
búcsúztatták a Magyar Kupában az élvonalbeli Egert.
Gondolom, elégedett.
– Természetesen igen. Amikor
a 85. percben vezetést szereztünk, tudtam, hogy megvan a
meccs, és nincs több az egriekben. Szervezetten játszot-

tunk végig, és bár az ellenfél
sem volt rossz, irányítottuk a
mérkôzést.
– Egy edzô sosem elégedett
teljesen. Most is talált hibákat?
– Inkább hiányérzetem volt az
elôre játék kapcsán. A cserék
viszont jót tettek, és el is döntötték a továbbjutást. Ma már
nyugodtabb vagyok, mint egy
hete voltam, kiderült, van tartása a csapatnak.
– Ha ilyen jók a kispadon
ülôk is, kik maradnak ki a
kezdôbôl?
– Ez nem okoz gondot, hiszen
most sem duzzogtak azok,
akik csak csereként jutottak
szóhoz. 16-17 játékosunk van.

A bajnokság hosszú, lesznek
sérültek, hiányzók, akiket
most könnyebb lesz pótolni.

Az öltözôben nagyon együtt
van a csapat, nem lesz probléma, ha valaki kevesebb lehetôséget kap. Egy biztos:
mindig a legjobb csapat fog
játszani.
– Legutóbb látta a Kazincbarcika–FTC II. mérkôzést.
Utóbbi ellen kezdjük a bajnokságot. Mit tapasztalt?
– Hogy az ellenfelet mindig
tisztelni kell.
– Ennyi?
– Ennyi. A fôvárosiak lelkesek, de mi jobbak vagyunk. És
még jobbak leszünk, ha elöl
frissebb és robbanékonyabb
lesz az együttes. Optimista
vagyok, ez a keret alkalmas a
kitûzött célok elérésére.

Nagy volt az érdeklõdés a bajnoki rajt elõtt tartott szurkolói ankéton

Támogatói bérlet
és menetrend
A Nyíregyháza Spartacus a következô szezonban – a
külföldi nagy klubokhoz hasonlóan – támogatói bérletek árusítását kezdi. A bérlet két fôre szól a VIP szektorba, a Spartacus összes hazai mérkôzésére. A bérletek vásárlói jelentôsen támogatják a csapat mûködését,
ezzel is segítve azt, hogy az együttes elérje a kitûzött
célokat. A támogatói bérletek 200 000 forintba kerülnek, és a klubirodában lehet ôket megvenni.

Felsõ sor (balról): Balogh J. (47), Minczér T. (8), Germán T. (10), Farkas A. (17), Montvai T. (7), Ambrusz Á. (4), Pákolicz D. (9), Ur L.
(15), Simon A. (90), Sánta T. (66). Középsõ sor (balról): Hrabina A. (1), Módis D. (94), Davidov M. (33), Zajcz I., Téglási G., Brekk J.,
Németh K., Márton I., Zákány L., Sipos T. (88), Szilágyi K. (21). Alsó sor (balról): Kovács Á. (11), Dajka L. (3), Kristófi S. (70), Szûcs F.
(12), Petneházi M. (20), Reznek D. (6), Benkõ B. (23), Mészáros M. (13). A játékosok neve mögött zárójelben a mezszám olvasható.

BAJNOKI MENETREND*
Szpari–FTC II.
2012. augusztus 17., 15.00
Duna TV
Mezôkövesd-Zsóry–Szpari 2012. augusztus 26., 17.30
Szpari–Szolnoki MÁV
2012. szeptember 31., 15.00
Duna TV
Szpari–Újpest II.
2012. szeptember 8.
Békéscsaba Elôre–Szpari
2012. szeptember 15.
Szpari–Vasas
2012. szeptember 22.
Kazincbarcika–Szpari
2012. szeptember 29.
Szpari–Szeged 2011
2012. október 6.
Balmazújváros–Szpari
2012. október 14.
Szpari–Orosháza
2012. október 20.
DVSC-DEAC–Szpari
2012. október 28.
Szpari–Honvéd II.
2012. november 3.
Dunakanyar-Vác–Szpari
2012. november 10.
Szpari–Putnok
2012. november 17.
Cegléd–Szpari
2012. november 24.
*A meccsek pontos dátumai a televíziós közvetítések miatt változhatnak!

Montvai: ismét bajnok akarok lenni
Montvai Tibor eddig két
alkalommal nyert már
bajnokságot a másodosztályban. A Nyíregyháza
Spartacushoz visszatérô
támadó egyszer már a
Szpari színeiben is átvehette a bajnoki aranyat, és
most abban bízik, harmadszor is az élvonalhoz
segítheti csapatát.
– Fontos gól az Eger ellen, mely
egyben továbbjutást ért a Magyar Kupában. Montvai Tibor
lett a fontos gólok szerzôje?
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Lelátó
12

2012. augusztus 17.

– Úgy látszik, fontos meccseken mindig gólt szerzek a
Szpari színeiben. Remélem,
megmarad ez a jó szokásom!
– Pedig egy NB I-es csapat
védôi szorongatták.
– Igen, de alaposan felkészültünk az egriekbôl. Láttam ôket
a tévében is, és nagyon örülök, hogy az én gólom döntött a továbbjutásról.
– Az elôjelek azért kedvezôek
voltak, hiszen az edzômeccseken is rendre betalált. Milyen
érzés volt újra a Városi Stadionban gólt lôni?
– Nagyon meghatódtam. Utoljára akkor lôttem gólt itt a
Kecskemét színeiben, amikor
édesapám elhunyt. Eszembe is
jutott, hiszen az akkor is egy
nagyon nehéz pillanat volt. Az-

zal a góllal bent tartottam a
Kecskemétet az élvonalban.
– Egy másikkal meg feljuttatta a Szparit.
– Azt a Vecsés ellen lôttem, és
valóban az a gól NB I-et jelentett a Spartacusnak. Tényleg
van valami a fontos gólokban...

– A következô szezonban
minden gól az lehet. Emlékszik mit gondolt akkor, amikor Brekk János felhívta telefonon?
– Nagyon örültem neki. Kitartó volt, már fél éve is szerette volna, ha visszatérek,
pedig nem vagyok már fiatal.
Azt éreztem, ragaszkodik

hozzám, én pedig igyekszem
ezt meghálálni.
– Mondjuk egy bajnoki címmel...
– Eddig kétszer nyertem bajnokságot az NB II-ben, és
addig nem nyugszom, amíg
meg nem lesz a harmadik.
Tudja, mint a népmesében: a
hármas szám a nyerô.

Hírek – eredmények

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

SPORT

Itthon az olimpikonok
Hazatértek Londonból a
nyíregyházi olimpikonok.
Helebrandt Máté és
Rakonczai Beáta jól
szerepelt a játékokon,
elôbbi egyéni csúcsot
javított, utóbbi pedig a
legjobb magyar lett
versenyszámában.
Helebrandt Máté elégedett. A
nyíregyházi gyalogló élete
elsô olimpiájára úgy utazott
ki, hogy szeretne az elsô 35ben végezni, és egyéni csúcs
közelében gyalogolni. 32. lett
és fél perccel megjavította
eddigi rekordját. Az atléta
annyira élvezte a versenyzést,
hogy nem is érezte a fáradtságot. A hajrában több vetélytársát is megelôzte.
– Az idôeredményem alapján
az 59 fôs mezônybôl az 56.
volt az enyém, ezért úgy álltam rajthoz, hogy nincs veszíteni valóm. Az elején nagy
tempóban kezdtem, és az élmezônnyel haladtam, ami nagyon jó volt, mert világbajnokok, olimpiai helyezettek

társaságában gyalogoltam.
Sajnos 7 kilométer után kicsit
leszakadtam, de éreztem,
hogy nagyon jó idôt megyek.
Fantasztikus volt a közönség
biztatása, rengeteget segítettek, így fáradtságot sem éreztem, no meg naponta egy liften utaztam Gyurta Danival,
Cseh Lacival, és élôben szurkoltam Pars Krisztiánnak, ami
örök emlék marad – nyilatkozta Helebrandt Máté.
Helebrandt Máté most egy
hónapig pihenôt kapott edzôjétôl, Pokrovenszki Józseftôl.
Utána ismét munkába áll, és
úgy tervezik, a 20 kilométer
után megpróbálkoznak a
hosszabb távval, az 50 kilométerrel is. A sikeres olimpia nagy
lökést ad a sportolónak, aki bízik abban, hogy a következô,
riói játékokon is képviselheti
majd a magyar színeket.
A nôi maratonfutásban Rakonczai Beáta közel negyven
versenyzôt – köztük a másik két
magyart – is megelôzve a 85.
lett. A nyíregyházi hosszútávfutó a megyei rendôr-fôkapi-

tányság dolgozója, és munka
mellett készült fel az olimpiára. A sportolót munkahelyén
köszöntötték, aki egy rövid élménybeszámolót is tartott.
– Leírhatatlan a hangulat,
mely körülveszi az olimpiát.
A mi versenyünk alatt is rengeteg magyar ember szurkolt
a pálya mellett, ami sok erôt
adott. Ami a futást illeti, elégedett vagyok, hiszen sikerült
megvalósítani azt a taktikát,
amit elterveztem. Nem akartam túl gyorsan kezdeni, így
volt erôm a végén hajrázni, és
ennek lett az eredménye az,
hogy a másik két magyar lányt
megelôztem – mondta Rakonczai Beáta.
Rakonczai Beátának ez már a
harmadik olimpiája volt, melyen
részt vett. Az elmúlt szezonban
több rangos nemzetközi maratonon is rajthoz állt, ahol számos jó helyezést ért el. A nyíregyházi futónô most néhány
napot pihen, de a tervek szerint
ôsztôl ismét indul versenyeken.

„Nonstop” strandröplabda
Amatôr strandröplabda
bajnokságot rendeznek
Nyíregyháza belvárosában. A verseny különlegességét a helyszín mellett az
is adja, hogy hajnali két
óráig tartanak majd a
mérkôzések.
Ilyen még nem volt Magyarországon. Nyíregyháza belvárosában ugyanis egy
strandröplabdapályát alakítanak ki augusztus 17-18-án,

ahol amatôr csapatok versenyezhetnek. Ráadásul nemcsak
a megszokott idôpontokban,
hanem akár hajnali két óráig.
A Hübner-H Kft. által szervezett sportrendezvény 17-én 10
órakor kezdôdik.
– Németország nagy városaiban (Berlin, Köln, Düsseldorf…) a strandröplabda bajnokságoknak már évek óta
nagy hagyománya van. Ezen az
eseményen a város, illetve a
környék sportkedvelô fiataljai

játszhatnak eredeti strandröplabdapályán. Nem titok, hogy
a Hübner-H Kft. a környék fiataljai figyelmét szeretné felhívni a cégre. A Beachvolleyball
Magyarországon még nem zajlott belvárosban, s így reméljük, hogy ez az esemény nemcsak Szabolcs-Szatmár-Beregbôl, hanem a környezô megyékbôl is vonzani fogja a fiatalokat, illetve minden sportszeretô embert. Most a 15 éves jubileum, a beruházás és az új

Királyi úton
SZERZÔ: TARCZY GYULA

munkahelyteremtések alkalmából is hangsúlyozta a cég
vezetése, nagyon örül annak,
hogy a Hübner-H Kft. együtt
fejlôdik a várossal. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen rendezvény méltó ennek megünneplésére – nyilatkozta Ingo
Heerdt ügyvezetô.
A verseny alatt ismert DJ-k
zenélnek, és számos kiegészítô programmal is várják
a versenyzôket és az érdeklôdôket. 18-án szintén 10
órakor indulnak a mérkôzések, és addig tartanak, ameddig lesz jelentkezô.

Aranyos-ezüstös úszólányok
Az utóbbi évek legsikeresebb országos bajnokságát zárták a Nyírsuli
úszói. A Hódmezôvásárhelyen megrendezett
serdülô bajnokságon négy
nap alatt 34 alkalommal
álltak rajtkôre Turóczy
Róbert tanítványai, és 28
számban új egyéni csúcsot
értek el, ami összességében azt jelentette, hogy a
hétfôs csapat minden
tagja úszott döntôben.
Az elsô versenynapon rögtön
egy aranyéremnek örülhettünk, az 50 méteres nôi mellúszásban Szurovcsák Ivettnél
senki sem tudott gyorsabb
lenni, a döntôben magabiztos versenyzéssel, imponáló
elônnyel csapott célba.
0:33,89-es ideje csak kevéssel maradt el a korosztályos
országos csúcstól. Ez az
eredmény a jövôre nézve is
kecsegtetô, hiszen serdülô-

ként az antwerpeni Ifjúsági
Európa-bajnokság középdöntôjében ezzel az eredménnyel
a 14. helyezést érhette volna el.
Buskó Csenge 50-100-200
méteres gyorsúszásban szerepelt kiválóan, a legrövidebb
számban mindössze három
századdal maradt le a dobogóról, a klasszikus távon harmadik, míg kétszázon második

helyezést ért el. A hosszabb
számokban is a legjobbak között szerepelt, 400 gyorson
ötödik, 800-on pedig hetedik
helyen végzett. Csenge eredményeinek értékét emeli, hogy
egy évvel fiatalabbként érte el
azokat. Idôeredményei alapján
korosztálya ranglistáját 50100-200-400 gyorson vezeti,
800-on második, 1500-on har-

madik, 100 pillangón harmadik.
Molnár Laura 50-100-200
gyorson és 200 mellen jutott
döntôbe, ahol két ötödik és két
nyolcadik helyezést szerzett.
A Molnár Laura, Mokos Csenge, Szurovcsák Ivett, Buskó
Csenge összetételû 4x100-as
gyorsváltó és a Tomasovszki
Martina, Szurovcsák Ivett,
Molnár Laura, Buskó Csenge összetételû 4x100-as vegyes váltó mindkétszer csak
hajszállal elmaradva a dobogótól, a negyedik helyezést
érte el. Kozák Dávid és Gyebróczki Máté 50 pillangón, illetve 100 gyorson jutott a legjobbak közé, Dávid 0:27,02vel hetedik, Máté 0:55,95-tel
szintén hetedik lett.
A hosszú és fárasztó edzések
után, most egy hónap pihenô
következik, majd szeptembertôl kezdôdnek Sóstón újra az
edzések.

Államalapító Szent István büszkén tekinthet le nemzetére
az égbôl. Két héten keresztül magunkra irányítottuk a világ figyelmét a lehetô legnemesebb pozitív marketingstratégiát alkalmazva. A magyar olimpikonok saját dicsôségükön túl az országimázsképért is sikeresen küzdöttek. Végre nem a ki tudja milyen megfontolásból romboló „megmondóemberek”, rosszat sugalmazó hivatalos morgolódók,
a jóban is a negatívat meglátó véleményformálók röpítették a hírek élére hazánkat. 158 sportolónk küzdött Londonban, a tôle telhetô legjobbat adva. Mivel itt tizedmásodpercek, centiméterek, századpontok döntöttek, sikereink megkérdôjelezhetetlenek. Tény, hogy a nehéz gazdasági helyzet, a romló általános fizikai állapot és a felmérések
alapján sokszor érthetetlenül és indokolatlanul sötét világkép ellenére szenzációs eredményt ért el általuk Magyarország. S ebben mi is benne vagyunk, mindannyian, nem
véletlenül tudta be a „szomszéd” Risztov Éva saját elképesztô diadalát minden debreceni erôfeszítésének is.
A világsajtót heteken át uralta az olimpia, benne Magyarország gyôzelmeivel. Nekünk ez szinte természetes, de ha
bármerre elhagyjuk az államhatárt, mással találkozunk.
Kalapot emelnek elôttünk a románok, a szerbek a „saját”
Janics Natasájukat siratják, az osztrák sportminiszter leturistázta az érem nélkül (!) záró sógorok csapatát. Ezzel
szemben a MOB elnökét folyamatosan az éremtáblázaton
kilencedik helyen végzô magyarság titkairól kérdezték, és
egyre többen találják meg a térképen azt az országot, amelynek kiválóságai 8 arany mellett 4 ezüsttel és 5 bronzzal
zártak, a pontszerzô helyekrôl nem is beszélve. Mielôtt
valaki megrántaná a vállát: az összes szomszédunk nem
gyûjtött annyi aranyat, mint mi, leszámítva Ukrajnát – de
ôk is mögöttünk vannak …
Nem azt állítom, hogy minden rendben, hátra lehet dôlni,
egyébként is nagy a tülekedés az élen, sokszor csak hajszálnyiak a különbségek. Csak azt mondom: merjünk végre örülni, büszkének lenni, s boldogan megélni a jelent,
értékelni azt, ami van. Ne azt lássuk meg, hogy elbukott a
pólócsapat, és nem nyert aranyat Cseh Laci, hanem azt,
hogy Gyurta Dani világcsúcsos elsô, Berki Krisztián – elviselve az esélyesség terhét – otthon gyôzte le a brit riválisát, s végre nyertünk nagy csatákat is, mint a férfi kézisek
Izland ellen, átlépve saját árnyékunkat. Kiválóan teljesített
a két nyíregyházi olimpikon is: Rakonczai Bea a legjobb
magyar lett a maratoni távon, Helebrandt Máté pedig saját
csúcsát javította gyaloglásban – Rióban, 2016-ban pedig
akár komolyan is lehet vele majd számolni.
Egyetlen szónak van szerepe ezek után: köszönjük! Az államalapítás és Szent István ünnepére készülve megállapíthatjuk: tudunk csodákat tenni, bô ezredév elteltével is. Nem
kell verni a mellünket, de a fejünket se hajtsuk le. Ismét
példát, utat mutattunk a világnak. Királyit.

A 4 próba Londonért! tömegsport akció 4 nyertese (Tölgyesi
Tibor, Balázsi Dóra, Gyebróczki Máté és Vinnai Péter)
felejthetetlen hetet töltött a londoni olimpiai játékokon, ahol
kajakosainknak és kenusainknak is szurkolhattak.
2012. augusztus 17.
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Európa félszáz sörremeke a Parkfürdôben!
A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt.
nagy nyári
programkavalkádjának
záróeseménye, az augusztus 17–20. között a Parkfürdôben megrendezendô
SóstóSerFeszt – II. Sóstói
Sörfesztivál négynapos
programja fantasztikus
szórakozást kínál minden
este 18.00 órai kezdettel a
különbözô zenei stílusirányzatok kedvelôinek, a
fesztivállal párhuzamosan
pedig ugyanitt zajlik majd
az Országos Strandfoci
Bajnokság.
Augusztus 17-én, pénteken
lendületes kezdésnek lehet
minden érdeklôdô szem- és
fültanúja, hiszen a 18.00 órai
kapunyitást követôen a Prémvadászok kezdenek melegíteni a színpadon, a másfél órás
koncert után pedig a Szabolcs
Koncert Fúvószenekar, illetve
a hazai nevettetés két nagymestere, Laár András és Somogyi András követi ôket.
Ezután a Beatrice koncertezik, majd a Rezes Retro hajnalig. Szombaton sem adják
alább, a helyi zenekarok mellett a Back II Black ad nagy-

koncertet, s miként pénteken,
a Rezes Retro zenél kifulladásig. Vasárnap helyi zenekarok
lépnek a publikum elé, többek
között a Szívtiproll és a feltörekvô fiatalokból álló Full
Contact. Államalapításunk
ünnepén pedig Nyíregyháza
Megyei Jogú Város közremûködésével Zentai Edit és a
Gagarin Tours, valamint az est
fénypontjaként az ország legércesebb hangú elôadója,
Charlie és az Abrakazabra zenekar lépnek a színpadra!
A sörfesztivál alatt – ahol
azért a központi szereplô
mégiscsak Magyarország és
Európa félszáz söre (Belgium,
Csehország, Szlovákia) lesz
megyénk legízletesebb harapnivalói mellett – napközben is
jó szórakozást kínálnak a kísérô programok. Miss AlpokAdria Szépségverseny Megyei Döntô, erôemelô bemutató, fekvenyomó- és sörivó
verseny, kamionhúzás, paintball bajnokság, triálbemutató,
valamint a veterán autókat felvonultató KGST-party. 19-én
és 20-án napközben a gyerekeknek és a családoknak kínál remek kikapcsolódási lehetôséget a népi játszótér a

A részletes program a következô:
2012. augusztus 17. (péntek)
Prémvadászok
19.00
Szabolcs Koncert Fúvószenekar
20.00
Laár András és Somogyi András
20.30
Beatrice nagykoncert
22.30
Rezes Retro hajnalig
24.00
2012. augusztus 18. (szombat)
Karambol együttes
18.30
Resistance
20.45
Back II Black nagykoncert
22.30
Rezes Retro hajnalig
00.30

sörsátor mellett, ahol mindenki kipróbálhatja nagyszüleink
rég elfeledett gyermekkori játékait, valamint a vállalkozó
kedvûek cirkuszi oktatásban
is részesülhetnek.
Tehát egy rendkívül tartalmas
ünnepi hétvégén vehet részt
mindenki, aki kilátogat augusztus 17–20. között a Sóstógyógyfürdôn található Parkfürdôbe!
A részletes program elérhetô
a www.sostort.hu és a
www.facebook.com/SóstóSerFeszt oldalakon.

2012. augusztus 19. (vasárnap)
Meteorit zenekar
15.00
Miss Alpok-Adria Szépségverseny
17.00
Szívtiproll
20.30
Full Contact zenekar
22.30
2012. augusztus 20. (hétfô)
Zentai Edit és a Gagarin Tours
19.00
Charlie nagykoncert
22.00

Kísérô programok:
2012. augusztus 18. (szombat) – 14.00–18.00 óráig
Országos Fekvenyomó Verseny
Kamionhúzás
Erôemelés
Paintball bajnokság (Elôzetes jelentkezés csapatoknak:
06-20/935-9455)
2012. augusztus 19. (vasárnap)
KGST-party Veterán autók bemutatója
Paintball bajnokság (Elôzetes jelentkezés csapatoknak:
Sörivó verseny
06-20/935-9455)
Triálbemutató
2012. augusztus 19-20. (vasárnap-hétfô)
Mini cirkusz iskola (3 állomással, számtalan ügyességi játékkal), valamint mini népi
játszótér.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS

FELHÍVÁS

Tisztelt Városlakók!

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése a
„Nyíregyháza Gyermekeiért és Ifjúságáért”
„Kégly Szeréna-díj” elnevezéssel kitüntetést alapított.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése
„Együtt egymásért” „Burger István-díj”
elnevezéssel kitüntetést alapított.

E kitüntetés a városban a gyermekekért, a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken át végzett segítô, pártfogoló tevékenységért, érdekvédelmi munkáért adományozható.
A kitüntetést kétévente a Gyermeki Jogok Világnapját (november 20.) követô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2012. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

14

2012. augusztus 17.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát végzô személyeknek adományozható.
A kitüntetést évente a Szociális Munka Napját (november
12.) követô közgyûlésen egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.
A javaslatokat 2012. augusztus 31-éig lehet Nyíregyháza
Megyei Jogú Város polgármesteréhez eljuttatni (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
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Programajánló SZABADIDÕ

Cantemus Kórusfesztivál – 2012
Augusztus 21-éig várja az
érdeklôdôket a IX.
Cantemus Nemzetközi
Kórusfesztivál és Karvezetôi Mesterkurzus.

Parasztporta s nagy cipó…
Ízletes finomságok és az új kenyér ünnepe
a Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án
A hosszú hétvégén is „korán
kelôket” már délelôtt 10 órától nyitott kapuk várják múzeumunkban, ahol azon
nyomban próbára is tehetik
ügyességüket, kitartásukat az
egész nap folyamán ûzhetô
kézmûves foglalkozások valamelyikén. Az érdeklôdôk 11
órától látogassanak át a
matolcsi szárazmalomba, illetve annak környékére, hiszen megismerkedhetnek a
learatott gabonából történô
szemnyerés és a lisztkészítés
fortélyaival.
Kései ebéd után 14 órától a
Burattino Bábegyüttes mûvészei kedveskednek a legkisebbeknek. Elôadásukat 15 órától
református hálaadó istentiszte-

let, majd a frissen kisült kenyér
megáldása és közös elfogyasztása követi.
Pontban fél négykor a zenéé lesz
a fôszerep, ugyanis az Emmaus
Evangélikus Gyülekezet Kórusa tart bemutatót a közönségnek,
majd 16 órától dr. P. P. Job lelkipásztor, a Tamás apostol által
alapított indiai ôskeresztény egyház tagja prédikál.
Egész nap szekerezés és íjászat várja a kalandvágyókat!
Nemzeti ünnep lévén az ország múzeumai ingyenesen
látogathatóak, így a Sóstói
Múzeumfalu is, ahol kellemes programokkal és ízletes finomságokkal várjuk a
kikapcsolódni vágyókat!

Augusztus 17-én, pénteken a
régió több területén ingyenes
fesztivál hangversenyek várják az érdeklôdôket. 19 órától Nyíregyházán, a Kodály
Zoltán Általános Iskola Kodály termében a walesi
Cywair Vegyeskar, a walesi
Ceredigion Férfikar és a Pro
Musica Leánykar közös hangversenye hallgatható meg.
A gávavencsellôi református
templomban (Tisza utca 134.)
19 órától a hong kongi
Marymount Leánykar, a debreceni Ady Leánykar és a törökországi Bogazici Jazz Kórus lép színpadra.
Tiszadadán 18 órától a református templomban (Hôsök
tere 2.) a nyíregyházi Can-

temus Gyermekkar, a törökországi Gazi Egyetemi Kórus,
a holland Nieuw Amsterdam
Gyermekkar és a kínai Jinglun
Hangjai Kórus elôadását élvezheti a közönség.
Az aranyosapáti református
templomban (Kossuth
Lajos utca 87.) 18 órától a szolnoki Kodály Zoltán Gyermekkar és a MÁV
Jármûjavító Férfikarának elôadása
várja az érdeklôdôket.
Szintén 18 órától a
nyírbátori minorita
templomban (Károlyi
utca 19.) a nyíregyházi
Napsugár Gyermekkar, a kínai Yunhe Gyermekkar és a
portugál Lisszaboni Egyetem
Kamarakórusa ad hangversenyt.
Vállajon, a római katolikus
templomban (Szabadság tér

Görkapocs – Minden, ami összeköt
Kettôs jubileumot ünnepel
a görög katolikus egyház
Nyíregyházán az augusztus
17-én megrendezendô,
Görkapocs névre keresztelt
görög katolikus fesztivállal, hiszen idén 100 éves a
Hajdúdorogi Egyházmegye, illetve 10 éves az
Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat.
Augusztus 17-én, a fesztivál
ideje alatt megnyitja kapuit

a látogatók elôtt a Hajdúdorogi Püspöki Hivatal
(Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 5.) és a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Fôiskola. A hivatalban megtekinthetô a kápolna, valamint az egyházmûvészeti kiállítás, a fôiskolán
pedig az elôadótermek és a
könyvtár is látogatható lesz.
Az Egyház utcai parkolóban
felállított nagyszínpadon délután négytôl este kilencig

koncertek és különbözô elôadások várják az érdeklôdôket. Színpadra lép majd a
Szent Miklós Általános Iskola kórusa, a Szent Atanáz Kórus, a Hodászi Hagyományôrzôk, a Szent Damján Kör, Bihari Gellért, valamint táncos
produkciót adnak elô a Sója
Miklós Általános Iskola diákjai, és freestyle focibemutatót
tart Szabados Ádám. A fesztivál sztárvendégekkel is
büszkélkedhet, hiszen fellép

majd Mészáros Árpád Zsolt,
a Képmás Zenekar és a
Kowalsky meg a Vega is.
A nagyszínpadi produkciók
mellett a parkoló területén
borászok is bemutatkoznak: a
St. Andrea, a Konyári és a
Béres pincészet várja majd a
látogatókat, valamint a Zsindelyes Pálinkafôzde is képviselteti magát. Mellettük a görög katolikus intézmények és
közösségek interaktív sátrakban mutatkoznak be.

6.) 18 órától a nyíregyházi
Cantemus Fiúkórus, az észt
Tallini Leánykar és a Fülöpszigetekrôl érkezô Fülöpszigeteki Egyetem Koncert
Kórusa szórakoztatja a látogatókat.
A fesztivál hangverseny sorozata augusztus 19-én, vasárnap Egerbe is ellátogat, ahol a Kepler Intézetben (Széchenyi István utca
16.) a debreceni
Ady Leánykar és a
portugál Lisszaboni
Egyetem Kamarakórusa lép színpadra.
Augusztus 18-án, szombaton 20 órától ingyenes folklór est várja a látogatókat a
Kossuth téren, majd augusztus 19-én, vasárnap 9 órától
pedig minôsítô verseny hallgatható meg a Kodály Zoltán
Általános Iskola Kodály ter-

mében. Szintén 19-én, a fesztivál hangversenyek részeként jótékonysági koncertet
tartanak a nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Társszékesegyházban, 19.30-as kezdéssel. Fellép a törökországi
Bogazici Jazz Kórus, az észt
Tallini Leánykar, a walesi
Cywair Vegyeskar és a nyíregyházi Cantemus Ifjúsági
Vegyeskar is.
A gálakoncertet augusztus 20án 19 órától a BUSZACSAban rendezik.
A Cantemus Fesztivál zárásaként augusztus 21-én, kedden
18 órától ingyenesen meghallgatható a Karvezetôi Mesterkurzus Záróhangversenye a
Kodály Zoltán Általános Iskola Kodály termében.
Az ünnepi nyitó- és a gálahangverseny kivételével a
fesztivál minden rendezvénye
ingyenesen látogatható.

Rozsréti vigasságok
Augusztus 19-én, vasárnap
Rozsréti vigasságok címmel
egész napos programra várják az érdeklôdôket a Rozsréti Sportcentrumba (Nyíregyháza–Rozsrétszôlô, Fenyô u. 1.).
Reggel 9-tôl meghívásos
kispályás focibajnokságot
rendeznek, majd 14 órától
fôzôversenyen vehetnek
részt a látogatók. 15 órától
a Jonathán Majorette Csoport tart bemutatót, majd
Kósa János önkormányza-

ti képviselô köszöntôje
után a Három Királyfi
Nagycsaládos Egyesület ad
gyermekmûsort. Megtekinthetô lesz a Két Tóth, a
Manda Klub és a Konzervgyári Nyugdíjas Egyesület
mûsora. Western táncbemutatót tart az Eastern
Eagles Line Dance Club,
majd színpadra lép a HangSzín-Tanoda és az Ab Ovo
Crew. Az est az Everdance
Táncszínház mûsorával és
utcabállal zárul.

2012. augusztus 17.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Tudod, hogy tilos az állatok etetése, ha...

A rejtvény megfejtését augusztus 22.,
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: Sóvári Judit (Nyh., Óvoda u.).

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
rejtvényünk
megfejtése:
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Névnapok
Augusztus 17. –
Jácint, Réka
Augusztus 18. –
Ilona, Elena
Augusztus 19. –
Huba, Bernát
Augusztus 20. – István, Vajk
Augusztus 21. –
Sámuel, Hajnalka
Augusztus 22. –
Menyhért, Mirjam
Augusztus 23. –
Bence, Minerva

Vélemény
– Hölgyem, a maga férje
olyan, mint egy focilabda.
– Miért?
– Minden reggel a kapuban találom, berúgva!
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