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A legjobbak leszünk
Kósa Árpádot, a Nyírsuli Kft. ügyvezetôjét a gazdasági
társaság jövôjérôl kérdeztük. Elgondolásai új alapokra helyezik Nyíregyháza sportéletét és utánpótlás nevelését.

6

Új igazgató
Dr. Baloghné Mester Éva a vezetôje ettôl a tanévtôl a Bem
József Általános Iskolának. A négy intézményt magába foglaló iskola jövôbeli terveirôl kérdeztük az új igazgatót.
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Búcsú a nyírségi parkettõl
Miközben az NRK megkezdte a felkészülést a következô bajnoki évre, a csapat korábbi meghatározó
játékosa, Poór Alexandra elbúcsúzik Nyíregyházától.

XIX. évfolyam,
29. szám
2012. augusztus 24.

Üdítô látvány

Hamar megkedvelték a nyíregyháziak az ünnepre
megújult szökôkutat

Szent István király ünnepén
Ünnepi szentmisével,
kenyérszenteléssel és
téravatással ünnepelték
augusztus 20-át Nyíregyházán. Az államalapítás
ünnepén adták át a római
katolikus templom elôtti,
megújult szökôkutat, a
Kossuth téren pedig
kulturális programmal és
kitüntetések átadásával
emlékeztek.
A Magyarok Nagyasszonya
Társszékesegyházban a Regélôk énekegyüttes, valamint
Benkô Péter adott ünnepi
mûsort és itt szentelték meg
az új kenyeret is a történelmi
egyházak részvételével.
Az augusztus 20-ai rendez-

vénysorozat részeként avatták
fel a Samassa József teret is.
Az egri bíboros-érsek volt az,
aki saját vagyonából felépítette a Római Katolikus Nagytemplomot, mai nevén a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházat annak tiszteletére, hogy megélhette az
aranymiséjét. A Samassa József tér a könyvtár és a templom közötti rész lett, az elnevezést az egyház és a nyíregyházi városvédô egyesület kezdeményezte.
A városi ünnepségsorozat
második felében a fôtéren a
Szabolcsi Koncert Fúvószenekar térzenéjét követôen dr.
Kovács Ferenc polgármester
mondott ünnepi beszédet,

amiben kiemelte Szent István
munkásságát. Azt mondta: az
államalapító olyan szilárd alapokra építette az országot, ami
ezer év távlatából is tartást ad
nekünk. Hozzátette: fontos
az, hogy augusztus huszadikán ne csak a tûzijáték jusson eszünkbe, az állami ünnepnek az összetartást és az

összetartozást is fel kell idéznie bennünk.
A programsorozat zárásaként
pedig felavatták a templom
elôtti szökôkutat is, látványos
fény- és tûzijáték kíséretében. (A hosszú hétvége színes
programjairól képösszeállítást láthatnak lapunk 12-13.
oldalán.)

Díszpolgári cím és életmûdíj
Augusztus 20-án kiosztották a Nyíregyháza Város Díszpolgára címet és az Inczédy György Életmûdíjakat. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Város Díszpolgára címet adományozta dr. Dohanics Sándor,
nyugalmazott osztályvezetô fôorvos részére. Életmûdíjat
vehetett át dr. Bánszki István fôiskolai docens, a Bessenyei
Társaság elnöke, dr. Gubicz Pál állatorvos, valamint dr.
Noviczki Miklós vezetô fôorvos.

Lapunk 7–10. oldalán

VIDOR Fesztivál 2012
Napi összefoglaló a Nyíregyházi Televízióban
szombattól szombatig minden este 19.30-kor.
Az adások a nyiregyhazitv.hu oldalról is letölthetôk.
A nyiregyhaza.hu weboldalon naponta frissülô
információk és fotósorozatok egész héten.

Napról napra A HÉT

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Ez is történt az elmúlt napokban
2012. augusztus 17.
péntek
Görkapocs – Minden, ami összeköt címmel
görög katolikus fesztivált rendeztek augusztus 17-én, az Egyház utcai parkolóban.
A rendezvény a Hajdúdorogi Egyházmegye
100, és az Ifjúsági Gyalogos Zarándoklat 10
éves évfordulója kapcsán jött létre.

2012. augusztus 18.
szombat
Véget ért a Kultúrhíd Alkotótábor a sóstói Park Hotelben. A Kárpátok Mûvészeti és Kulturális Egyesület szervezte az egyhetes közös munkát, ahol kárpátaljai, német és magyar mûvészek vettek részt.
A Sóstón készült alkotásokból egy rögtönzött kiállítást is készítettek, az alkotótábor zárásán részt vett
Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere is.

2012. augusztus 18.
szombat

A VIDOR után kezdôdik az
új évad a színházban
A nagyszínpadon öt, a
Krúdy Kamarában pedig
négy elôadást láthatnak a
nézôk a Móricz Zsigmond
Színház 2012/13-as évadában. Emellett tartanak két
gyermekelôadást, egyet
pedig külön az óvodásoknak. A nyíregyházi teátrumban a napokban
tartották az évadnyitó
társulati ülést. Új tagok
nem érkeztek a társulathoz, változás viszont, hogy
a színház új fenntartóval
kezdi az évadot, a feladatot
a nyíregyházi önkormányzat vette át.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

Az ünnepi hétvégén jubilált a tíz éve indult
KGST Party Nyíregyháza–Sóstón – a rendezvényen idén már több mint 300 jármû
és tulajdonosa népesítette be a Sóstó Hotel
területét. Újra eljöttek a Trabantosok, Wartburgosok, Skodások, Moszkvicsosok, valamint a Zsigulik és Ladák gyûjtôi is.

2012. augusztus 19.
vasárnap
Minden jegy elkelt a szabadtéri színpad idei
utolsó elôadására, az Anconai szerelmesek
címû darabra, melyet a Móricz Zsigmond
Színház mûvészei adtak elô augusztus 19én este. A kétrészes zenés vígjáték egy olasz
kisváros szerelmeseinek életébe engedett
bepillantást.

2012. augusztus 20.
hétfõ
Augusztus 20-án 17 órakor nyitották
meg az Eleven Mûvészeti Csoport kiállítását a Pál Gyula Teremben (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.). Az Eleven rétegek címet viselô kiállítás szeptember 20-áig várja a látogatókat.

Zenés kisfilmmel elevenítették fel a nyár eseményeit a
Móricz Zsigmond Színház
évadnyitó társulati ülésén. A
társulat részt
vett a Pécsi
Országos
Színházi Találkozón,
Kisvárdán
bemutatták
a Csárdáskirálynôt, a
Déryné
Hadmûvelettel két nyári estén át szórakoztatták a közönséget, a szabadtéri színpadon pedig az
Anconai szerelmeseket játszotta a társulat.
A nyíregyházi teátrumban ez
az évad is a VIDOR Fesztivállal kezdôdik, augusztus 24-e és
szeptember 1-je között kôszínházi elôadások, utcaszínház,
filmek és koncertek várják a
városlakókat és a turistákat.

Ismert arcok
A VIDOR Fesztivál után kezdôdik a színházi évad, a nagyközönség a színpadon a már
ismert arcokat láthatja, de van
néhány színmûvész, aki már
csak a repertoáron lévô darabokban játszik, új tagként pedig egy fôiskolás fiatal csatlakozik a társulathoz. Válto-

Stabil a mûködés
anyagi háttere
zás viszont, hogy a Móricz
Zsigmond Színház új fenntartóval kezdi az évadot, a feladatot a nyíregyházi önkormányzat vette át.
Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere elmondta:
a mûködtetés anyagi háttere
stabil, megvannak a pénzügyi
és intézményes garanciák és
feltételek ahhoz, hogy a színház ebben az évadban, valamint a jövôben is stabilan és
problémamentesen mûködjön.

Tasnádi Csaba, a Móricz
Zsigmond Színház igazgatója azt mondta: igyekeztek
úgy összeállítani az
évad programját,
hogy mindenki megtalálja a
kedvére
való elôadást, és rem é l i k ,
hogy ugyanolyan sokan bemennek a színházba, és kíváncsiak lesznek a társulat
elôadásaira, mint az elmúlt
évadokban.

12 premier
Az évad során színpadra kerül a Lila ákác, a Fekete komédia, a Fekete Péter, A kôszívû ember fiai, az Anna Karenina, Az özvegy Karnyóné,
Az eltört korsó, a Naplók, a
Tigris és hiéna, a Kis hercegek-katonák, a Rettentô görög
vitéz, valamint a Péter és a
farkas.

Mindig valami újat látunk
Lengyel testvérvárosunk polgármestere szívesen idôz nálunk
2012. augusztus 20.
hétfõ
Az Államalapításra és Szent István királyra a Sóstói Múzeumfaluban kenyérünneppel emlékeztek. A rendezvényen az anarcsi
lakóház kemencéjében sütöttek új kenyeret, hálaadó istentiszteletet rendeztek a református templomban, amelyet a hazai
búzából sütött kenyér megáldása követett.

2012. augusztus 21.
kedd
Életmûdíjat kap a Cantemus Gyermekkar.
A Guidoneum-díjat, melyet a kórusversenyek Oscar-díjának is neveznek, augusztus
25-én két másik kórussal veheti át a
Cantemus az olaszországi Arezzo városában.
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2012. augusztus 24.

Közismert tény, hogy a lengyel
turisták gyakran választják
városunkat célpontként. A jó
kapcsolatokat tovább erôsíti az
ottani testvértelepüléssel ápolt
barátság. Nemrégiben vezetôi
delegációnk járt Rzeszów-ban,
ahol kiderült: a lakók többsége tisztában van azzal, hogy
mit kínálhat számukra városunk, amit szívesen látogatnak.
A példamutatásban élen jár
Tadeusz Ferenc polgármester,
aki az augusztus 20-ai ünnepségsorozatunk díszvendége
volt. Rzeszów elsô embere feleségével érkezett, hiszen magánemberként is szívesen tölti
szabadidejét nálunk. Kérdésünkre elismerôen szólt Nyíregyháza fejlôdésérôl.
– Nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást.

A feleségemmel gyakran járunk Nyíregyházára, szoktunk Sóstón üdülni. És akárhányszor a városba jövünk,
Nyíregyháza mindig tud nekünk valami mást mutatni.
Nem volt még olyan, hogy ne
újult volna meg, vagy épült
volna fel valami, amit elôtte
nem láttunk. Ezúttal nemcsak
a belvárost néztük meg, de a
külsô városrészeken is jártunk, és tetszett, hogy ott is folyamatos a fejlôdés.

Tadeusz Ferenc,
Rzeszów elsô
embere
feleségével
érkezett
városunkba

A hét témája AKTUÁLIS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Az ország legjobb sportcentruma leszünk!
Tömegsport és tehetségek, jó adottságok és még jobb eredmények
Nem ért még véget a
nyíregyházi önkormányzat
100 százalékos tulajdonában lévô gazdasági társaságokat bemutató sorozat.
Kósa Árpádot, a Nyírsuli
Kft. ügyvezetôjét elsôsorban a jövôbeni tervekrôl
kérdeztük. Ennek egyik
oka, hogy alig két hónapja
vezeti a gazdasági társaságot, de ez idô alatt számos
bejelentése volt, melyek új
alapokra helyezik Nyíregyháza sportéletét és utánpótlás nevelését.
SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

– Remélem nem bántom meg
azzal, ha azt mondom, hogy
a Nyírsuli Kft. neve nem
cseng túl jól az utóbbi idôben.
Ennek számos oka van, amit
nem szeretnék részletezni.
Hogyan látja Ön ezt?
– A Nyírsuli Kft. esetében a
márkanév valóban megkopott. A nevet említve az embereknek olyan ügyek jutnak
eszükbe, melyek a bíróságon
kötöttek ki, vagy egyszerûen
csak rossz szájízt idéznek fel
a társaság említésekor. Az
ügyek, amelyek bíróság elé
kerültek, önmagukat minôsítik. Amire azt mondom, hogy
rossz a szájíz, az pedig azért
van, mert a Nyírsuli csak részben tudta megvalósítani azt az
alapvetô célját, hogy minél
több gyerek sportoljon szabadidejében, ha pedig van
benne tálentum, akkor legyen
élsportoló. Nekünk ezeket a
célokat kell szolgálnunk, ehhez kell biztosítani minél jobb
feltételeket. A múlt történéseivel az is a baj, hogy ezt a célt
tévesztették szem elôl. Mi
most gyorsan vissza akarunk
és vissza is fogunk térni a helyes útra.

Örökösföldi pálya:
örökölt probléma
– Miben látja a problémát,
miért nem tudott megvalósulni az a cél, amelyért életre
hívták a társaságot? Gazdasági, infrastrukturális, vagy
egyszerûen csak kommunikációs okai voltak?
– Azt javaslom, hogy válasszuk élesen ketté a múltat
és a jelent. Az a felfogás, ahol
a magánérdek sokszor kritikátlanul elôbbre van, mint a
közérdek, soha nem hozhat
hosszú távon fejlôdést. Az a
szemlélet, hogy miközben
jónevû szakedzôk számára
nem tudott a kft. bért fizetni,
de volt pénz egy méregdrága
öntömjénezô könyv kiadására
– csak oda vezethetett, hogy
Ön például úgy fogalmaz, nem
cseng jól a cég neve.

Egyébként is az „összekacsin- milyen színvonalas kollégitós, mindenkijóljárjon” világ umban laknak a gyerekek.
elmúlt. Világos stratégia men- Jelenleg is folyik felújítás,
tén nem lehet más célunk, hogy szeptemberben makuminthogy az ország legjobban látlan körülmények közé kemûködô sportcentruma le- rülhessenek az ifjú sportolók.
Van mûfüves pályánk és most
gyünk.
A múltban komoly probléma is épül egy újabb éppen a kolvolt az infrastruktúra. Amikor légium területén. Olyan eszelindult Nyíregyházán az aka- közökkel rendelkezünk,
démiai képzés, nyilvánvaló amely az országban egyedülvolt a pályahiány. A magyar álló. Nemcsak a sportszerek
futball alapvetô gondja az el- minôsége, de az egészségügyi
múlt 20 évben, hogy eltûnt a alkalmasságot vizsgáló berensportágból a pénz, majd eltûn- dezések, a rehabilitációs gétek a pályák – lett helyettük pek is példaértékûek.
multikulti –, majd eltûntek a Nemcsak errôl nincs informágyerekek. Ezt a tendenciát ciója az embereknek, hanem
próbálja a kormány megfordí- – többek között – arról is csak
tani, mi pedig ebbe a közös kevesen tudnak, hogy a
célba helyezzük bele a saját Nyírsuli olyan, 17 évesekbôl
álló (U17) utánpótlás csapatadottságainkat.
Ott van az örökösföldi pálya tal is rendelkezik, mely az NB
ügye. Az a komplexum elvileg I-ben – saját korosztályában
tökéletes lenne az akadémisták- – az élmezônyben végzett.
nak, a Szparinak, mindenkinek. – A kiemelt csapatsportágak
De. Amikor készült, akkor lé- könnyebb helyzetbe kerültek
tezik, hogy nem nézték meg az utóbbi idôben, de mi lesz
például az öltözôket? Oda egy azokkal, melyeket nem támogyerekcsapat is alig fér be. Nos, gatnak ilyen mértékben?
a pálya talajáról, alszerkezetérôl – Kétségtelen, hogy nehezebb
pedig immár városi legendák helyzetben van az atlétika, az
keringenek. Törmelék, agyag, úszás és a röplabda, mivel
ott minden van, aminek egy fut- még nem kiemelt sportág, de
ballpályában nincs helye. A vi- ennek ellenére is nagy sikezet nem vezeti el, a folyamatos reket könyvelhetünk el, nakarbantartás reménytelen. gyon tehetséges sportolóink
Hogy kiknek a bûne ez, azt vannak.
majd a bíróság eldönti. A léElôtérben a helyi
nyeg az, hogy ez a mai napig
sem használható, hiszen a tufiatalok
lajdonos (Nyíregyháza Megyei
Jogú Város) joggal nem vette Biztató továbbá, hogy a városát azt a munkát, amit ott végez- nak komoly elhatározása a jötek. Nagyon bízom abban, vôre nézve – amit a sportkonhogy az igazságnak érvényt cepcióban is rögzítettek –,
szereznek, és mielôbb egy va- hogy minél több gyerek és fellódi pálya lesz a mostani he- nôtt sportoljon, és az erôforlyén. Jelenleg munkatársaim- rásokat biztosítani fogja hozmal azon dolgozunk, hogy egy
zá az önkormányzat. Itt jegynagyméretû mûfüves pályát
zem meg, hogy egyre több teépíthessünk Örökösföldre.
Nem akarom elkiabálni, de a rületen igazolja az élet azt a
Magyar Labdarúgó Szövetség- bizonyos koncepcióját a jetôl jó híreket várunk, jövôre lenlegi városvezetésnek, hogy
a drága zsoldosok helyett a saakár meg is épülhet.
– Én nyíregyháziként úgy lá- ját gyerekeink fejlôdését, tetom, hogy a kommunikáció- hát a nyíregyházi utánpótlást
ban is voltak hiányosságok. támogatták. Valljuk be, ez
Bár nem vagyok sportrajon- nem volt egy kockázatmentes
gó, de szinte semmit nem tu- vállalás, azonban így lesznek
nyíregyházi és
dok arról – és
megyebeli fiagondolom,
talokból álló,
hogy sok vá- „Példaértékû
igazán szeretroslakó sem –,
hetô csapatamivel foglalko- körülményekkel
ink.
zik a Nyírsuli
– Ha már a siKft. Hogyan rendelkezünk”
kernél tartunk,
kerülnek fiatalok az Önöknél
nem mehetünk el szó nélkül
mûködô szakosztályokhoz?
– Jogos a kérdés, hiszen az amellett, hogy a DVSC (Loki)
emberek nem tudják, hogy mégiscsak Nyíregyházán játmivel kereshetnek meg ben- szotta a BL selejtezôjét. A stanünket, vagy éppen azt sem dionunkra büszkék lehetudják, hogy mennyire olcsón tünk?
kapnak nálunk magas szintû – Valóban gyönyörû stadioszolgáltatást. Magam is elcso- nunk van, amit nemcsak a BL
dálkoztam, amikor elôször selejtezô mérkôzés bizonyít,
szembesültem azzal, hogy hanem az is, hogy Nyíregyhá-

za adott otthont nemrégiben
az utánpótlás atlétikai Európa-bajnokságnak és biztos vagyok benne, hogy hamarosan
országos, de akár Európa-bajnokságot is szervezhetünk.
Ennek megvannak a megfelelô feltételei, hiszen óriási
adottsága a városnak, hogy ez
a stadion közel van a belvároshoz, mégis gyönyörû környezetben helyezkedik el.

Mozogjon egész
Nyíregyháza!
– Szaladjunk egy kicsit elôre. Ha megvan minden infrastruktúra, és a szükséges
támogatás is ahhoz, hogy a
legjobb feltételeket biztosíthassák a sporthoz, további
kérdésként merül fel: hogyan
lehet rávenni a gyerekeket
arra, hogy a szabadidejüket
sporttal és ne a számítógép
elôtt töltsék?
– Európai probléma, hogy a
gyerekeket nehéz mozgásra
bírni. Óriási a verseny. Most
a „harc” a fiatalok szabadidejéért folyik. Ebbôl viszonylag
kevés van és azt a kevés idôt
komoly versenytársaktól kell
elhappolnunk. Ilyenek a televízió és a számítógép. De azt
is be kell vallani, hogy mi,
felnôttek is leszoktunk a mozgásról. A Nyírsulinak komoly
szerepe van abban, hogy ez
megváltozzon. Az erôforrásainkból arra kell hangsúlyt fektetnünk, hogy az emberek
sportoljanak. Azokkal könnyû
dolgunk van, akiknek van egy
kis fogékonyságuk a sportra.
Erre nagyon jó példa a kispályás labdarúgás. Az elmúlt
évek sikere után, az idén is
meghirdettük az ország második legnagyobb bajnokságát. Tavaly 83 csapat mérkôzött, az idén pedig száznál is
több közösség jelezte részvételét, ami több mint háromezer résztvevôt jelent. Ezek a
csapatok jól példázzák a szabadidôsport jelentôségét. A
bajnokság résztvevôi legtöbbször baráti közösségek,
kollégákból, vagy egyszerûen csak egy településen
összeverôdött focizni szeretôkbôl verbuválódott csapatok, akik rendszeresen találkoznak a jó hangulatért és a
mozgás öröméért.
A fiatalokhoz visszatérve.
Nem jutott el az emberekhez,
hogy a gazdasági társaság
számos – mindenki számára
megfizethetô – tábort, rendezvényt és szolgáltatást kínál nyáron is. Ennek kommunikálására a jövôben nagyobb figyelmet fogunk fordítani. Indítunk egy programot, ahol szeptember végé-

tôl „megtanítjuk úszni Nyíregyházát”. Túrákat kell szerveznünk és rá kell bírnunk a
nyíregyháziakat, hogy a
mozgással ôrizzék meg az
egészségüket.
– A végére hagytam azt a területet, amire azt gondolom,
hogy valóban büszke lehet
Nyíregyháza, ez pedig a
sportakadémiai képzés. Ide
hogyan juthatnak be a fiatalok?
– Kétirányú folyamat a sportolók kiválasztása. A futballnál úgy kezdôdik, hogy már
az ovifoci rendszerében találkozunk jó képességû gyerekekkel. Nekik hétéves kortól
van lehetôségük csapatban
játszani, 14 éves kortól pedig
egy bentlakásos akadémiai
rendszerrel várjuk a gyerekeket. Ehhez nagyon komoly
humánerôforrással rendelkezünk. Edzôi garnitúránk többsége a legfelsô képzettséggel
rendelkezik (pro és A licensz).
A tehetséges fiatalokat nemcsak Nyíregyházáról, hanem
a megyébôl, sôt Erdélybôl és
Kárpátaljáról is megpróbáljuk
beintegrálni a rendszerbe.
Nálunk csaknem 100 edzô
dolgozik azért, hogy a nyíregyházi az ország legjobb
sportiskolája legyen. És annak
kell lennie, hiszen nem lehet
más a cél. Még nem vagyunk
annyira eredményesek, mint
amilyenek lehetünk.

fiatalok sportra való ösztönzésének nem titkolt célja az,
hogy saját fiataljaink kerüljenek felnôtt, kirakatcsapatainkhoz. Ennek pedig az is a
következménye, hogy a szülô és a szurkoló is jobban örül,
és megnô a mérkôzések látogatottsága. Tehát nekünk csak
egyetlen célunk lehet: nyíregyházi fiatalokból kell jó
csapatokat nevelni.

Csodás gépek, alakuló eredmények
– A Nyírsuli esetében az is
fontos, hogy
olyan fejlesztéseket tehe- Kiváló sportszaktünk
meg,
olyan eszközö- mai háttér segíti
ket, kondicionáló és rehabi- a tehetségeket
litációs gépeket szerezhetünk be, amelyrôl
eddig nem is álmodhattunk.
Sôt, némelyik berendezés tudása szinte meseszerû. Ki
gondolta volna évekkel ezelôtt, hogy egy készülék a
gyermek vázszerkezete és
izomzata alapján javasolja a
legalkalmasabb sportot számára?
A kormányzat sportot támogató döntése szerintem a huszonnegyedik órában történt.
A Társasági Adó Kedvezmény (TAO) a magyar, és a
nyíregyházi sportot is abba az
irányba tereli, hogy – akárcsak Hollandiában vagy Spanyolországban – valós stratégiai és nemzetgazdasági tétellé váljon. A város jelentôs támogatásával már egy minôségében más sportélet van születôben.
Ezt érthetjük úgy is, hogy a
2012. augusztus 24.
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Emlékmû a kommunizmus áldozataiért
Emlékmûvet szeretne
állítani a kommunista
diktatúra SzabolcsSzatmár-Bereg megyei
áldozatainak emlékére
Nyíregyházán a Periférián
Alapítvány. A szervezet
egy éven belül szeretné
felavatni a szobrot, amelyhez adományokat gyûjtenek. Az emlékmû mintegy
20 millió forintba kerülne.
SZERZÔ: PELYVÁS-FERENCZIK
ADRIENNE

A kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
áldozatainak emlékére állítanának emlékmûvet Nyíregyházán. A mûalkotást Nagy
Imre Lajos szobrászmûvész
készíti. A szobor egy gúzsba
kötött embert ábrázol, aki vasbeton oszlopok között áll egy
dupla vöröscsillagon. Ez
szimbolizálja a bezárt szabadságot.
A Periférián Alapítvány régi
terve egy ilyen emlékmû felállítása, amely az emlékezés
és fôhajtás méltó helyeként
szolgálhat. Az egyesület tagjai úgy gondolják: a szobor
emlékeztethetne azokra a
„hétköznapi hôsökre”, akiket
a mai Szabolcs-SzatmárBereg megye területén a
kommunista diktatúra alatt
politikai meggyôzôdésük,
osztály-hovatartozásuk, diktatúrával szembeni ellenállásuk, vallási hitük és életszemléletük, valamint egyházi
szerepük miatt megöltek, el-

ítéltek, bántalmaztak. Emlékeztetne mindazokra, akiket
megkínoztak, megzsaroltak,
börtönbe zártak, „málenkij
robotra” hurcoltak, internáltak, akiket kuláklistára kerüléssel földönfutóvá tettek, aki-

ki Palota elôtti tér, de elképzelhetô, hogy az emlékmû a
kozák lovas szobor elôtti területen kap helyet.

Emlékeznünk kell
a „hétköznapi
hõsökre”

A mûalkotás költsége eléri a
20 millió forintot, amelynek
felállításához adományokat
gyûjtenek.
Az emlékmû felállítása közadakozásból történne – mondta dr. Szilassy Géza, a Periférián Alapítvány elnöke –, de
pályázat
útján
és
önkormányzatoktól is remélünk támogatást. Már vannak
lassan csordogáló forrásaink,
nagyvállalkozók és az ipartestület is komolyan érdeklôdik
az emlékmû iránt.
A Periférián Egyesület elnöke az Európai Unió által elfogadott Diktatúrák áldozatainak emléknapja elôtt bejelentette: elkészült egy olyan szóróanyag, amely minden információt tartalmaz a tervezett
emlékmûrôl. Ebben kérik a
segíteni vágyókat, hogy támogassák a szobor létrehozását.
Valamennyi adományozó nevét rögzítik az emlékmû alapító okiratában, amit az emlékhely alapzatában kívánnak
elhelyezni.

ket vagyonuktól megfosztottak, vagy bármilyen formában a kommunista hatalomgyakorlás áldozatai voltak
1944. október végétôl a Vörös Hadsereg Magyarországról való távozásáig.

Ismerni kell a meghurcolókat
Ha szabad és kell a fasizmus
áldozatait számba venni –
mondta dr. Takács Péter történész, a Periférián Egyesület
titkára –, és ha hirdethetjük a
világban, hogy minden áldozat megérdemli, hogy ismerjék a gonosztevôjét, az ôt ártatlanul meghurcolót, akkor a
kommunistákat is ismerni
kell, akik gyilkoltak, embereket hurcoltak el, és családokat tettek tönkre.
Hogy hol lesz a Periférián
Egyesület által tervezett emlékmû, arról egyelôre nem
született döntés. Három helyszín lehetséges, az egyik az
egykori pártház környéke, a
másik a Sóstói úton a Püspö-

Az év szavai, 2011.

Emlékmû – közadakozásból

A mûalkotás felállításához adományokat gyûjtenek. Számlaszám: OTP
11744003-20330127

A magyarok kenyere
SZERZÔ: FÁZSI LÁSZLÓ

„Meghalt Mátyás király, oda az igazság” – tartja közmondásunk, amibôl kiindulva bô félezer éve élünk az igazságtalanság állapotában, már amennyiben hihetünk a legendákban,
mert mint tudjuk, a PR sem korunk találmánya, csak korábban nem így nevezték. Ebbôl következôleg az igazságot utolsó nagy nemzeti királyunk dicsô személyével sem feltétlenül kell azonosítanunk, vagyis lehet, hogy már akkor sem
olyan jól mûködtek a dolgok kishazánkban, de akkoriban
legalább e jelzô használatának nem lett volna létjogosultsága, hiszen „nyögte Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára”
is, no és egy tengerparti nyaralás kedvéért sem kellett volna
külföldre utazni.
Azóta persze több minden történt e planétán, ahol sokáig
mindenki szeretett volna érvényt szerezni az igazának, anélkül, hogy a másik igazságának a figyelembevehetôségén egyáltalán elgondolkodott volna. Minek is tette volna, hiszen
akinek igaza van, annak – mint tudjuk – igaza van. Akinek
meg nincs, minthogy többnyire ez szokott lenni, vagy meghúzta magát vagy igyekezett elnyerni az igazságot képviselô
nagytestvér jóindulatát. Ma már persze ezt a jelzôt sem minden testvér érdemli ki, vagyis élhetnénk akár egyetértésben
is magunkkal. Ez azonban láthatóan nem mindig megy nekünk, hiszen azt már mintha el sem tudnánk képzelni, hogy
a másiknak is igaza lehet, s ennek az ellenkezôjét valószínûleg ô sem. Pedig Ratkó Józsefnek köszönhetôen azt is tudjuk, hogy mit sem ér a közös ágy, ha a párna nem az. Nekünk pedig a nagytestvérek jóvoltából még a közös ágy sem
adatott meg már jó ideje.
Egy ideig persze némi vigaszt jelentett annak tudata, hogy
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ha nem is példátlan – mert azért ne feledkezzünk meg a hazátlanná vált nemzetekrôl sem –, de kétségtelenül párját ritkító igazságtalanság áldozatává váltunk, bár emiatt a nagytestvér kistestvéreinek érzékenységére tekintettel sokáig még
búslakodnunk is csak titokban volt szabad. Mígnem az ideiglenes nagytestvér is el nem távozott arról a talpalatnyi földrôl, amit legalább a magunkénak tudhatunk. Itt maradt viszont a félelem! Ennek jeleként láthattuk azt az aggodalmat,
hogy mi lesz, ha a határon túli magyarok elözönlik a határon
inneni területeinket? Ettôl remélhetôleg már senki nem tart.
Mégis örülni tudok annak, hogy ma már augusztus 20-án
egy kiváló jogász professzornak köszönhetôen közös kenyere
is van a nemzetnek, a Kárpát-medence magyarlakta települései (köztük Nyíregyháza, illetôleg megyénk) által összeadott 25 tonnányi búzából, ami talán a legszebb szimbóluma
annak az összetartozásnak, ami szerintem egyedül töltheti
meg valódi tartalommal azt a szót, hogy NEMZET. S ennek
valósággá válására tekintettel Korinek László professzor úrnak (kezdeményezésének tavalyi megvalósulása láttán megfogalmazott gondolataira visszaemlékezve) remélhetôleg igaza lesz abban is, hogy nem reménytelen ez az ország!

Széphalomban, A Magyar Nyelv Múzeumában, június 16án este hirdette ki a Magyar Nyelvstratégiai Kutatócsoport
és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda a 2011. év szavait.
Az év szava: alkotmány
A szótár szerint az alkotmány jelentése: „Valamely állam
alaptörvénye(i-nek összessége)”. Vajon elveszítettük-e az
alkotmány szavunkat azzal, hogy 2012. január 1-jén alaptörvény lépett érvénybe? Vajon az év búcsúszava az alkotmány? Vajon úgy jár, mint a fillér kifejezésünk, amely csak
frazémákban, állandósult szókapcsolatokban marad meg,
mint például filléres gondjaink? Az alkotmány ünnepe az
alaptörvény ünnepe lesz? Többek között ezek miatt a kérdések miatt is lett az év szava az alkotmány. Bár a mostani
neve: alaptörvény, de a magyar hagyományban, köznyelvben ez minden bizonnyal alkotmány marad. További helyezettek: okostelefon, táblagép.
Az év antiszava: banki termék
(Balogh F. András indoklása) A bankszektor az egész világban, így Magyarországon is igen jelentôs szerepre tett
szert. Ezt az eredményt részben az ügyes kommunikációs
stratégiának is köszönheti, amely oly szavakkal-szókapcsolatokkal mint például a „banki termék” a nyújtott szolgáltatást nagyon kedvezô színben tünteti fel. A termék szó
valami konkrét, megfogható, elôállított tárgyat jelent, ezért
a szóban forgó szókapcsolat feledteti azt, hogy egyes banki hitelek – lévén ezek bonyolult szellemi konstrukciók és
nem tárgyak – nem csak lehetôséget nyújtanak az ügyfélnek a fejlôdésre, de veszélyt és kockázatot is hozhatnak,
mint azt a devizahitelesek esetében látni lehetett. Ez utóbbi
szó is rajta volt a kétes nôi tevékenységet leíró dubajozás
mellett az antiszó-listán. További helyezettek: devizahitelesek, dizájnerdrog, dubajozik.
Az év költôi szava: málnahabos fa (vérszilva)
(Balázs Géza indoklása) Nem tudtam, hogy mi a neve azoknak a gyönyörû, rózsaszínûen virágzó fáknak, amelyek áprilisban sok helyen virágoznak. Egy ismerôsöm „málnahabos” fának nevezi. Rácz János a növénynevek kutatója szerint: egy cseresznyeszilva nemesített fajtája lehet. A tavasszal tömegesen nyíló rózsaszín, telt virágú, dísznövényként használt fajták gyûjtôneve: a vérszilva. Parkok,
házikertek, utcaszélek kedvelt dísznövénye. Rózsaszín virágai április elején tömegesen nyílnak. Szombathelyen, a
mûvelôdési központ elôtt egy egész sétányt öveznek a málnahabos fák. Mind a vérszilva, mind a málnahabos fa szakmai, illetve népi megnevezés alkalmas az év költôi szava
címre. További helyezett: fûzfapoéta.
Az év ifjúsági szava: fészel
(Veszelszki Ágnes indoklása) A fészel új keletkezésû szó,
megjelenését 2011-ben dokumentálták elôször. Az ige jelentése: valaki a Facebook közösségi oldalt (rendszerint
hosszabb ideig, csupán szórakozásra, idôtöltésre) használja. A szóalak képzési módja: a Facebook név elsô tagjának
kiejtés szerinti alakjához (fész) járult az -(e)l magyar igeképzô. Ugyancsak sok szavazatot kapott a hummer (e.:
hammer) fônév és a megoszt ige is. A megoszt ige jelentése tágabban értelmezve az internethasználathoz, szûkebben a közösségi oldalakhoz kötôdik. Megosztással, továbbküldéssel terjedt a hummer-kép is: 2011 telén a Balaton
vékony jegén egy nagy terepjáró akart a túloldalra átkelni,
ám a jég beszakadt alatta, akárcsak a mentésére érkezô,
szintén ugyanolyan márkájú terepjáró alatt. A balesetrôl
készült fotók a fészelés során, megosztás révén villámgyorsan bejárták a világhálót.
2012 szavaira folyamatosan elfogadunk ajánlást az
iroda@e-nyelv.hu címen.

95 éves lesz a Zrínyi!
Ebbôl az alkalomból egész éves programsorozatot tervezünk, melynek része a 2012. szeptember 22-ei öreg-diák
találkozó, illetve az iskolatörténeti kiállítás is.
Kérjük, hogy akinek Zrínyihez kapcsolódó tárgya, érdekes
fényképe, emléklapja van, hozza be az iskola titkárságára!
Részletes információ a www.zrinyinyh.hu honlapon.
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Közlemények – ajánlók

HIRDETÉS

Velük könnyebb, mint gondolná!
Hallod, olyan fürdôkádat
láttam a Kovács Tüzép
barkácsboltjában, hogy
bútornak is elfogadnám a
hálószobámba.
A poén pedig, hogy ki is próbálhattam az üzletben, annyira készséges volt az eladó –
mesélte a barátnôm hahotázva.
Majd folytatta: ezt ugyan nem
vettem meg, de vettem ezt-azt
a kertbe, meg néhány csavarhúzót Lajosnak, mert a múltkor is
az összes szenteket lehozta az
égrôl, mire megjavította a konyhaszekrény ajtaját.
Hallottam, amit mondott, de
nem nagyon értettem. Jól ismerem a Kovács Tüzépet, hiszen
legalább harminc éve jelen vannak Nyíregyházán, arról viszont
nem volt tudomásom, hogy
Barkácsáruházat is nyitottak.
– Az átalakuló piac arra ösztönöz bennünket, a hagyományos
építôanyag-kereskedôket, hogy
felismerjük: a megmaradásunk
csak úgy képzelhetô el, ha állandóan színesítjük a kínálatunkat,
profilt bôvítünk – kezdte Kovács
László cégtulajdonos a beszélgetésünket a Barkácsáruház nyitásának apropóján.

A fejlesztés ötlete Nyugat-Európára kacsintgatva indult el –
mondta a cégvezetô –, ott
ugyanis a cégek, melyek egykét vihart megéltek, meglépték
azt, hogy kombi kereskedôvé
váltak, így maradhattak piaci
szereplôk. A hagyományos,
úgymond durva építôanyag
mellett elkezdték a bár apróságnak tûnô, de valójában a
nagyon fontos kiegészítôket
árulni.
Ez eddig is jelen volt a Kovács
Tüzépen – jegyezte meg az
üzletember –, viszont nem túl
hangsúlyosan. Tehát nem kapták meg ezek a termékek a ne-

kik járó szakszerû kiszolgálást,
normális, kulturált eladóteret,
ezen változtatott most ez az új
beruházás.
Az ötlettôl a megvalósításig
nem sok idô telt el, és az, hogy
hogyan történt mindez, az is
egy sajátos történet.
Erre így emlékezett vissza
Kovács László: – Januárban
gondoltunk egyet, és a csináld
magad szellemében – a saját
csapattal – nekifogtunk és bôvítettünk, csinosítottunk –, de
fôleg sajátos ötletekkel –, megújítottunk egy eladóteret, ahol
fôleg a barkács és a megújult
fürdôszoba-bemutató kapott

helyet. Ez által átláthatóbb, letisztultabb, vevôbarát üzlet jött
létre. Ez egy új vonal a cég életében. Itt a profi szerszámok,
a háztartásoknak ajánlott és a
mestereknek is kínált eszközök jelennek meg. A tapasztalt
szakember megjegyezte: nálunk ezt hozta az idôk szava.
Jártam már számtalan barkácsáruházban, de mindenkinek
csak javasolni tudom, hogy látogasson el ide. Ennek az üzletnek sajátos hangulata van.
Olyan egyszerû, ugyanakkor
nagyszerû ötletek adják a
dizájnt, hogy úgy csodálkozunk
rá a vízesésre „szerelt” csaptelepre, a mennyezetrôl lógó
ecsetekre, és a színkupolára,
mintha kiállítóteremben lennénk. Az információs táblát helyettesítô almafát jellemezni
sem tudom, azt érdemes megnézni. A lényeg persze a polcokon és az állványokon van.
De nemcsak a kollégák kreativitásáról és ötleteirôl mesélt
elismerôen Kovács László,
hanem szakkereskedôi szakértelmüket is hosszasan méltatta. Aki már járt itt, korábban is
tapasztalta, hogy nem kell sokáig tanácstalanul bolyongani

az üzlet területén, hiszen azonnal akad segítô, aki elkalauzol
bennünket az építôanyagok
rengetegében.
A
HUFBAU–KOVÁCS
TÜZÉP BARKÁCSÁRUHÁZban is a „tudd, hogyan”
elvet szem elôtt tartva tájékoztatják munkatársaink a vásárlót.
Kiváló kollégáim segítenek
bárkinek – mondta büszkén.
Azt csináljuk, amit a tankönyvek is sugallnak és a józan ész
diktál. Mindenkinek az a célja,

emberek, akik tudják, hogy mirôl szól a kereskedelem – hangsúlyozta a cégvezetô.
A családias környezet és a harmincéves piaci tapasztalat persze azzal a plusszal is szolgál a
tanácstalan felújító és építkezô
számára, hogy akár szakembereket is tud ajánlani, szükség
esetén. Olyan szakemberek váltak az elmúlt évtizedek alatt a
Kovács Tüzép partnerévé, akik
arról híresek, hogy kiváló munka kerül ki a kezük alól.

hogy elnyerje a vevôk jóindulatát. Ehhez viszont elengedhetetlen: tisztességes, átlátható eladótér, széles választék, versenyképes ár, és ami nagyon
fontos, legyenek mögötte olyan

Többek között rájuk is gondoltak a Barkácsáruház nyitásakor, hiszen egyedi igényeket is
ki tudnak elégíteni, akár speciális szerszámokat is beszereznek rövid határidôvel. (x)
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Új igazgató a Bem József Általános Iskola élén
Dr. Baloghné Mester Éva
személyében a 2012/2013as tanévtôl új igazgató
irányítja a nyíregyházi
Bem József Általános
Iskola életét. A négy
intézményt magába foglaló
iskola jövôbeli terveirôl az
új igazgatót kérdeztük.
– Meséljen kicsit az életútjáról, hogyan jutott el az igazgatói kinevezésig?
– A Bessenyei György Tanárképzô Fôiskolán végeztem
1991-ben matematika-rajz
szakon, utána Újfehértóra, az
1. sz. Általános Iskolába kerültem dolgozni. 1992-ben
megszületett a fiam, majd
1995-ben a lányom. 1997-ben
az újfehértói 2. sz. Általános
Iskolába mentem vissza tanítani, ahol 2001-tôl igazgatóhelyettesként dolgoztam.
2007-tôl a Bem József Általános Iskola igazgatóhelyetteseként tevékenykedtem, valamint matematikát tanítottam.
Nagyon fontosnak tartom,

hogy folyamatosan képezzem tantárgyból ott vagyunk az
magam. Így számtalan tanfo- országos versenyeken. Angol
lyam és továbbképzés mellett nyelv tanulására már elsô osz2002-ben Közoktatás vezetôi tálytól van lehetôség, ötödik
szakvizsgát tettem, majd osztálytól kezdve pedig heti öt
2011-ben inkluzív nevelés ta- órában tanulják a tagozatos
nára mesterképzésen szerez- diákok. Nagyon fontosnak
tem egyetemi végzettséget.
tartom a tehetséggondozást,
– Milyen tervei vannak a kö- és ugyanígy a felzárkóztatást
zeljövôben?
is. Szeptember 15-étôl egy pá– A Bem József Általános Is- lyázat keretén belül spanyol
kola, valamint tagintézményei anyanyelvû angol nyelvtanár
– Kazinczy Ferenc, Gárdonyi érkezik az iskolánkba, aki az
Géza, Hermann Ottó Tagin- angoloktatás mellett spanyol
tézmények –
szakkört is tart
széles kínálamajd diákjatot nyújtanak Bem: angol és
inknak.
a szülôk és
A tagintézmétestnevelés
tagozat
gyermekek
nyeinkkel naszámára. A Bem (Epreskert gyon jól kiegészítjük egyutca) angol és testnevelés ta- mást, mert mindegyikük más
gozatos iskola. Elsô osztály- specialitást nyújt. Nagyon jól
tól kezdve biztosítjuk tanuló- tudunk együttmûködni, és így
ink számára a mindennapos vagyunk négyen egy iskola. A
testmozgást. Több diákolim- Hermann iskolában csak alsó
piai dobogós hellyel is dicse- tagozatosok vannak – ez egy
kedhetünk, melyeket a fiú ké- nagyon ideális környezet a
zilabdásaink és a lány röplab- kisiskolásoknak. A Kazinczy
dásaink nyertek. Büszke va- a természettudományok terügyok arra, hogy szinte minden letén nyújt pluszt, a Gárdonyi-

sát fontosnak tartom. Elmondhatom, hogy velük
együtt nagyon jó beiskolázási mutatókkal és nagyon szép
versenyeredményekkel dicsekedhetünk (bôvebb információ az iskoláról: www.bemiskola.nyiregyhaza.egzinet.hu). Célom, hogy széles
körû igényt kielégítô, magas
színvonalú oktatást-nevelést
biztosítsunk.
– A Bem József Általános Iskola idén a Vöröskereszt bázisiskolája lett. Mit jelent ez
az iskola számára?
– Nagyon büszkék vagyunk
rá, hogy általános iskolaként
Nyíregyházán elsôként, a
ban pedig az informatikát és megyében pedig másodikként
az angolt elsô osztálytól, a a Vöröskereszt bázisiskolája
matematikát pedig felsô tago- lettünk. Rendszeresen dolgozaton emelt óraszámban tanít- zunk együtt a Vöröskereszttel,
véradást szerják, valamint
vezünk, adosajátos nevelési igényû „Négyen vagyunk mányt gyûjtünk. A gyeregyerekekkel egy iskola”
keknek folyais speciálisan
foglalkoznak. Minden tagin- matosan elsôsegély-oktatást
tézménynek megvan a maga tartunk, és majdnem minden
sajátossága, melyek megtartá- nevelônk elvégezte az elsôse-

gély-nyújtó tanfolyamot.
Évente egy-két alkalommal
tartunk egészségnapot, ahol
felhívjuk a figyelmet az egészséges életmód, a sport fontosságára, rendszeres prevenciós
tevékenységet végzünk partnereink bevonásával.
– Az intézmény negyedszázada költözött a jelenlegi épületbe. Mivel készülnek a jubileumra?
– E mellett iskolánk 1963-ban
– 50 éve – vette fel Bem József nevét, valamint az angol
tagozatunk 35, testnevelés tagozatunk 25 éves múltra tekint vissza. Szeretnénk mind
az alsó, mind a felsô tagozatosoknak játékos vetélkedôsorozatot szervezni, mely iskolánk névadójához, Bem Józsefhez kapcsolódik. Városi,
megyei tanulmányi, sportversenyeket tervezünk, illetve
ehhez kapcsoljuk a tavaszi
egészségnapot is. Így egy rendezvénysorozattal kívánunk
megemlékezni a jubileumról,
és egy nagyszabású gálamûsorral zárni azt.

VI. Zsindelyes Fesztivál
Gasztronómiai kultúra,
népi wirtschaft, széles
pálinkaválaszték pálinkatúrákkal, játszóház, egész
napos kézmûves udvar
bemutatókkal és színvonalas elôadók mûsora – ezt
mind megkaphatja még az
ôsz beköszönte elôtt:
szeptember 1-jén újra
Zsindelyes Fesztivál!
A Zsindelyes Pálinkafesztivált
idén már hatodjára rendezik
meg. Az eddigiekhez hasonlóan rengeteg meglepetéssel,
színvonalas mûsorral és egész
napos szórakozással várják az
érdeklôdôket a szervezôk.
Reggeltôl Hagyományôrzô
Fôzôversennyel kezdôdik az
idei Zsindelyes Fesztivál, ahol
a szabolcsi tájegység és a Hajdúság ízeivel ismerkedhet a
tisztelt nagyérdemû.
Szintén egész nap várja a látogatókat a Zsindelyes Fesztivál kézmûves udvara, de a
gyerekekrôl sem felejtkeztek
el a szervezôk, így mint minden évben, idén is ingyenes
foglalkozások várják ôket.
A pálinka idén is központi szerepet kap, lévén Zsindelyes
Pálinka Fesztiválról van szó!
Továbbra is megtalálhatjuk a
helyszínen a Zsindelyes egész
palettáját, illetve a márka kézmûves termékeit, így például
befôtt vagy kézmûves desszert
is helyet kap a rendezvényen.
Az idén pálinkatúrára hívják
az érdeklôdôket, amelyen végig kísérhetik a Zsindelyes Pálinka útját, a gyümölcs feldolgozásától az érlelôn keresztül
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egészen a pohárig.
Az idén ismét több helyszínen,
színvonalas elôadókkal várja a
fesztivál a szórakozni vágyókat.
A délelôtt a hagyományôrzésé,
a népmûvészet kultúrájáé, de
délutántól már más hangulatban
folytatódik tovább a fesztivál. A
nagyszínpadon Korda Gyuri bácsi és Klárika, majd a '90-es évek
magyar házibuli-királynôje,
Dolly és csapata beizzítja a talpakat. A felpörgött közönséget
az utánozhatatlanul fülbemászó
dallamokat megéneklô Csík Zenekar veszi át. Este pedig a Republic várja a feltett kezeket.
A kisszínpadon sem lesz hiány
a szórakozásból: a nagykoncertek közti szünetekben élôkoncertek sorozata vár mindenkit. Itt a
Supernemmel lesz egy ôrült agyelhagyás, majd a környéken fellelhetô legnagyobb kedvenc, a
Roxan is csinál egy hihetetlen
rockkoncertet (a tavalyi közönség tanúsíthatja).
A fesztivál programújdonságai
között szerepel a harmadik helyszín, amely egy abszolút új világot nyit meg. A Party Aréna
23.00 órakor nyitja meg kapuit
a szórakozni vágyók elôtt. Egy
exkluzív, igazi diszkódíszlet és
külön partipult vár mindenkit,
aki benne van egy hatalmas,
megismételhetetlen buliban:
Edo Denova, Chris Lawyer, Karmatronic és Soerii & Poolek.
Bemutatkozik a „Gombold újra”
Pályázat nyertes munkája, a
Zsindelyes Ruhakollekció. Ráadásul a modellek nemcsak hogy
a Zsindelyes Ruhát fogják viselni, de ehhez a ZEMA hollóházi
magyaros ékszerkollekcióját

fogják magukon viselni.
Az attrakciók sora itt nem ér
véget: minden fesztivállátogatót felkérünk egy táncra. Az
„ihajja-csuhajja” elnevezésû
tánckörben várják táncosaink
a vállalkozó kedvûeket, hogy
együtt megtanuljanak egy koreográfiát, amelyet a Csík Zenekar 19.00 órakor kezdôdô
élôkoncertjén bemutatnak.

A CARMO Kft. képviseletében Nyitrai Erika adta át múlt pénteken a Beteg Gyermekekért Alapítvány
képviselõjének, dr. Dicsõ Ferencnek a CARMO Kft. ügyfelei által adományozott pénzösszeget.

Újra itt a VIDORgás!
Tizenhat színházi versenyelôadás, nyolc nagyszínpadi és nyolc kamarai
produkció várja az érdeklôdôket augusztus 24-e és
szeptember 1-je között a
VIDOR Fesztiválon. A
közönséget koncertek,
filmvetítések, színházi és
dumaszínházi elôadások
várják.

Az idei VIDOR Fesztivál megnyitóját augusztus 24-én,
pénteken 19 órától tartják a Kossuth téren.

Koncert
19.15 CIMBALIBAND
A Cimbaliband zenéjében a modern kelet-európai életérzés keveredik a magyar és balkáni népzenével, klasszikus
zenével, a jazz-zel, a rock 'n' roll-lal –mindez természetes
formában, mert ôk maguk is egy igazi „multikulti” zenekar. Szerb harmonikás, magyar hegedûs, roma nagybôgôs,
sváb-magyar cimbalmos és gitáros, egy sejtelmes nôi énekhanggal és egy jazzdobossal fûszerezve. A zenekarvezetôt,
Unger Balázst a cimbalom Chuck Berry-jeként emlegetik
a zenei szaklapok. Gyors riffjeivel változatos stílusban
mozgatja, irányítja a zenekart az igazi magyar akusztikus
„keverôpult” mögül.

SZERZÔ: SZABÓ EDINA

A Cimbaliband együttes koncertjével 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 nyíregyházi közönség a Madách Színház elmúlt évadbeli sikerdarabját, a Furcsa párt Szervét
Tiborral és Gálvölgyi Jánossal, a Radnóti Színház Bolha
a fülbe címû elôadását Csányi
Sándorral és Kovács Adéllal,
a Vígszínház pedig Molnár
Ferenc vígjátékát, a Monoklit hozza Halász Judittal,
Venczel Verával, Kern Andrással és Lukács Sándorral.
A zsûri elnöke Makk Károly
lesz, és az idei év újdonsága,
hogy elmarad a díjkiosztó
gála, helyette eggyel több

Ünnepélyes megnyitó

Filmvetítés

nagyszínpadi és kamarai elôadást láthatnak a nézôk.
A színházi programokon kívül lesznek kiállítások, a Jósa
András Múzeumban az egyik
legjelentôsebb magyar impresszionista, Tornyai János és
az „alföldi iskola” festôinek
képeibôl nyílik tárlat. Idén is
lesz filmvetítés, a Kossuth
téren az elmúlt fél évszázad
legendás magyar vígjátékaiból válogatnak. Cserna Antal

és Szalay Kriszta színmûvészek 3 nap alatt csinálnak
színházat amatôrökkel, a legkisebbeket a Korzó színpadon várják zenei programok,

Hazai fellépõk a
fókuszban
a Mûvész Stúdióban pedig
az évad legjobb bábelôadásait mutatják be. A Kossuth

téren az idei évben kizárólag hazai elôadók, a folk- és
világzene legjelesebb képviselôi lépnek fel.
A programok 90 százaléka
ingyenes. 28 megyei településre jut el a fesztivál, de lesznek elôadások gyermekotthonokban, a pszichiátriai
szakkórházban, börtönökben, rendelnek a bohócdoktorok, a legkisebbeket pedig
Ovibuli várja.

20.30 FINAL CUT – HÖLGYEIM ÉS URAIM
Csak 18 éven felülieknek!
Az idei év szenzációja Pálfi György filmje, amelyet mintegy 500 (!) különbözô filmklasszikusból vágott össze
önálló alkotássá. Sikert aratott a cannes-i filmfesztiválon, s hazánkban eddig csak a Filmszemle nézôi láthatták. Az igazi szerelmes film az igazi férfi és az igazi nô
történetérôl mesél. És milyen az igazi férfi? Sármos, mint
Marcello Mastroianni az Édes életben, izmos, mint Brad
Pitt a Harcosok klubjában, kisfiús, mint Leonardo
DiCaprio a Titanicban. És milyen az igazi nô? Kiszámíthatatlan és ösztönös, mint Lollobrigida, kecses és
összeszedett, mint Audrey Hepburn. Te jó ég, ha ezek
ketten találkoznak?!
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Események – programok – érdekességek VIDOR

Világzene és folk a zene
szerelmeseinek
A VIDOR Fesztivál Magyarország legnagyobb ingyenes
világzenei fesztiváljaként
idén is a rendezvény minden
napján koncertekkel várja a
látogatókat. A Kossuth téri
színpadon és a Korzó Színpadon a fesztivál ideje alatt a
hazai folk- és világzene legkiemelkedôbb képviselôi lép-

nek fel, hogy a VIDOR Fesztivál több mint egy évtizedes
hagyományának szellemében
szórakoztassák a közönséget.
Fellép többek között a Kaláka, a Vojasa, Herczku Ágnes
és zenekara, a Budapest
Klezmer Band, valamint az
afro-kolumbiai és magyar zenészeket is felvonultató David
Dely & Tumba Y Quema,

mely zenéjének alapját a sokszínû karibi stílusok adják. A
zenei kínálat összeállításánál
a kisgyermekes családokra is
gondoltak, hiszen Malek Andrea és Korpás Éva, valamint a
Kaláka együttes is ad gyermekkoncertet a Korzó Színpadon.

Koncertek a
Kossuth téren
augusztus 24., péntek
19.15 Cimbaliband
augusztus 25., szombat
19.00 Pannonia Allstars Ska
Orchestra
augusztus 26., vasárnap
19.00 Herczku Ágnes és zenekara
augusztus 27., hétfô
19.00 Kaláka
augusztus 28., kedd
19.00 Vojasa
augusztus 29., szerda
19.00 Harmonia Garden
feat. Szirtes Edina
Mókus
augusztus 30., csütörtök
19.00 Berecz András és
barátai
augusztus 31., péntek
19.00 David Dely & Tumba
Y Quema
20.30 Budapest Klezmer
Band

Koncertek
a Korzó Színpadon
augusztus 25., szombat
15.00 Szüret Utcza
16.20 Malek Andrea és
Korpás Éva gyermekkoncertje: Az ördögfióka és a tündér
17.40 Gázsa Zenekar
augusztus 26., vasárnap
15.00 Folkfusion Band
16.20 Kaláka gyermekkoncert: Három székláb
17.40 Szeredás Együttes

Augusztus 27., hétfô 19.00
KOSSUTH TÉR

KALÁKA
Az 1969-ben alakult Kaláka
verseket énekel és népzenét játszik saját feldolgozásban. Muzsikájuk sokszínû, és a versekbôl következôen sokstílusú. Az
egyéni hangzást a négy énekhang, a klasszikus és népi hangszerek együttes játéka adja.
Kányádi Sándor írta róluk: „A
Kaláka együttes elegáns, más
muzsikusokkal össze nem téveszthetô zenei tálcán nyújtja a
verset a hallgatóknak. Nem ráerôszakolják a maguk szerzeményeit, hanem kimuzsikálják
a Gutenberg óta könyvekbe
számûzött, „szív-némaságra”
született s ítélt versekbôl a maguk olvasata szerinti „eredeti
dallamot”.
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Ízelítô a színházi
versenyprogramból
NAGYSZÍNPAD
Augusztus 26., vasárnap 19.00
Neil Simon: FURCSA PÁR

Augusztus 28.,
kedd 19.00
Egressy Zoltán:
PORTUGÁL

KAMARASZÍNPAD
Augusztus 26., vasárnap 18.00 és 22.00
Vinnai András:
LEFITYMÁLVA

Augusztus 27., hétfô 18.00 és 22.00
Mohácsi István:
FRANCIA RÚDUGRÁS

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Események – programok – érdekességek VIDOR

Augusztus 27., hétfô 20.30

Filmvetítések

EGÉSZSÉGES EROTIKA
Rendezte: Tímár Péter

Irodalmi Kávéház
E kellemes hangulatban megrendezett beszélgetéseken ismét a
mai magyar irodalom jeles képviselôivel találkozhat az olvasóközönség. Az írókat Antal Balázs, dr. Gerliczki András és Karádi
Zsolt faggatja majd pályájukról, mûveikrôl, terveikrôl. Természetesen a közönség is tehet majd fel kérdéseket s a dedikálások
sem maradnak el. A beszélgetéseket a Nyíregyháza vételkörzetében fogható közszolgálati Campus Rádió teljes egészében rögzíti s egy késôbbi idôpontban sugározza majd.

Augusztus 24., péntek 20.30

Augusztus 28., kedd 20.30

FINAL CUT – HÖLGYEIM ÉS URAIM

LEGÉNYANYA

Rendezte: Pálfi György

Rendezte: Garas Dezsô

Augusztus 25., szombat 20.30

Augusztus 29., szerda 20.30

A TIZEDES MEG A TÖBBIEK

SOSE HALUNK MEG

Rendezte: Keleti Márton

Rendezte: Koltai Róbert

Augusztus 26., vasárnap 20.30

Augusztus 30., csütörtök 20.30

A TANÚ

A MINISZTER FÉLRELÉP

Rendezte: Bacsó Péter

Rendezte: Koltai Róbert, Kern András

Dumaszínház
Augusztus 25., szombat 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola – HADHÁZI LÁSZLÓ
Augusztus 26., vasárnap 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola – DOMBÓVÁRI ISTVÁN
Augusztus 27., hétfô 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola – KISS ÁDÁM
Augusztus 28., kedd 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola – KOVÁCS ANDRÁS PÉTER
Augusztus 29., szerda 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola – BELICZAI BALÁZS
Augusztus 30., csütörtök 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola
KORMOS ANETT – KÔHALMI ZOLTÁN
Augusztus 31., péntek 22.00
Kodály Zoltán Általános Iskola
SZOMSZÉDNÉNI PRODUKCIÓS IRODA

Augusztus 25., szombat BARTIS ATTILA
Augusztus 26., vasárnap ROMKOCSMÁBAN SZERETKEZNI – A SZÍRT FELOLVASÓESTJE
Csabai László, Darvasi László,
Gerliczki András, Nagy Zsuka, Oláh
András. Zenél a Makrohang együttes.
Augusztus 27., hétfô
KEMÉNY ISTVÁN
Augusztus 28., kedd
VENDÉG A MÛÚT FOLYÓIRAT
SZERKESZTÔSÉGE
Zemlényi Attila, Jenei László, K. Kabai
Lóránt
Augusztus 29., szerda
KISS JUDIT ÁGNES
Augusztus 30., csütörtök FORGÁCH ANDRÁS
Augusztus 31., péntek
FELOLVASÁS GYEREKEKNEK
VERSEK ÉS MESÉK A SZÍRT TAGJAITÓL
Béres Tamás, Debreczeni Edit, Kürti László, Mihálka György, Mogyorósi László.
Zenélnek: Olajos Gábor és barátai.

A program a SZÍRT Irodalmi Napok rendezvénysorozata,
amely a MASZRE és a Nyíregyházi Fôiskola támogatásával jött létre. Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár galériája, Szabadság tér 2.

Cirflandi és juhfark lesz
a sztár a BorKorzón
A tavalyi nagy sikerû
BorKorzó után idén is 9
napig hazánk szinte
valamennyi borvidékérôl
érkeznek kóstoltatni
borászok. Augusztus
24-étôl szeptember 1-jéig
naponta 16 és 24 óra
között a legfinomabb
honi borokat lehet
ízlelgetni a BorKorzón,
amely a Korzó Bevásárlóközpont melletti szabad
területen nyílik.
Az idei BorKorzó illusztris névsora tovább bôvült!
Olyan sztárborászatok fogadták el a szervezôk invitálását, mint Tokaj-Hegyalja két prémiumborászata:
a Tokajicum és a Patrícius, valamint a legendás villányi Bock Pincészet.
Szekszárdról igen erôs lesz
a felhozatal, hiszen a kiváló Sebestyén Csaba mellett
három további szekszárdi
nagyágyú borait kóstolhatja a nagyérdemû: elfogadta
meghívásunkat a SzentGaál Pincészet, Mészáros

Pál és Heimann Zoltán is.
A Vino D’Oro a Zwack
Izabella Borválogatás széles
palettáját tárja a borkedvelôk
elé, és vendégünk lesz a pécsi borvidék biobor specialistája, a Hárs Pincészet is,
olyan különlegességekkel
mint a cirflandi és juhfark.
Mellettük elfogadta a meghívást Egerbôl Bolyki János,
Demeter Csaba, valamint
Mádról Orosz Gábor és
Árvay Mihály.

Ahogy a borkedvelôk megszokhatták, ezúttal is kóstolójeggyel lehet kóstolni a
borokat, amelyek 100, illetve 200 forintos áron kaphatók. Mellette lesz látogatójegy is 600 forintért, amelyben egy 100 forintos kóstolójegy mellett a Stölzle
világhírû manufaktúra kristály borospohara is bele tartozik. A BorKorzó mindennap 16 és 24 óra között lesz
látogatható.
2012. augusztus 24.
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Események – programok – érdekességek VIDOR

„Egy meleg mosoly a kedvesség világnyelve.”
(William Arthur Ward)

Tisztelt Vendégeink! Kedves Nagyközönség!
Szeretettel köszöntöm
Önöket Nyíregyházán, a
VIdámság és Derû
ORszágos Seregszemléjén!
Nyíregyháza kitekint, Nyíregyháza megmutatja magát,
Nyíregyháza egy barátságos
város! Nyíregyháza új utakon
jár, s többet ad! A nyíregyháziaknak ma már nyugodtan
mondhatjuk, van okuk a derûre, s ez remélem, hogy nem
csak a VIDOR Fesztivál napjaira vonatkozik! Nyíregyháza 2011-ben a Magyar Dal
Fôvárosa lehetett, 2012-ben a

WWF Föld Órája Fôvárosa és
még sorolhatnám a kiérdemelt
címeket, melyek mind-mind
az itt élôk lelkesedésének, tenni akarásának és összefogásának köszönhetôk. Helló Nyíregyháza! – kiáltották több ezren idén tavasszal, mikor egy
teljes napig a mosolygás, a
virágok, a tavasz és az egymásra való odafigyelés állt a
figyelem középpontjában.
Tegyük most Nyíregyházát –
de ne csak kilenc napra – a
Vidámság és Derû Fôvárosává! Azt gondolom, erre nyitott minden nyíregyházi, fogé-

kony valamennyi hozzánk látogató mûvész és a nagyközönség is, hiszen az ország
egyik legjelentôsebb kulturális rendezvénye az elmúlt tíz
esztendô alatt a városi tradíciók szerves és színes részévé is vált.
Fogadják szeretettel a VIDOR
Fesztivál programját és érezzék jól magukat Nyíregyházán, hiszen ahogy a nagy komikus, Charlie Chaplin
mondta:
„Az a nap, amelyik nevetés
nélkül telik el, elvesztegetett
idô.”

Jó szórakozást és kellemes
késô nyári estéket kívánok
Önöknek városunkban!

Akik festették a „sömmit”
Válogatás Tornyai János és az „alföldi iskola” mûvészeinek munkásságából
az Antal-Lusztig Gyûjteményben
Tornyai János festômûvész
1936. szeptember 20-án
Budapesten elhunyt.
Halálát követôen tisztázni kívánták mûvészi hagyatékát,
melynek során a több végrendeletben megjelölt örökösök
azzal szembesültek, hogy a
hagyaték eltûnt.
Tornyai János úgy halt meg,
hogy nem alkotott?
Néhány évtizeddel ezelôtt
Budapesten, a Horánszky utcában – a mûvész egykori
mûtermében – felújítási munkálatokat végeztek.
Ennek során a padlódeszkák
felszedése alkalmával a párnafák között több mint ezer
Tornyai festményt találtak
egykorú feljegyzésekkel, naplókkal, kitüntetésekkel együtt.
Tornyai feltámadt!
Elôkerült a hagyaték, a mûvészt újra felfedezték, az ország több helyén bemutatva a
leletet.

10

2012. augusztus 24.

Mostani kiállításunkon az Antal-Lusztig Gyûjtemény Tornyai anyaga kerül bemutatásra, melynek valamennyi darabja abból a leletbôl származik, mely évtizedeken keresztül a padló alatt szunnyadt.
Kiegészítésként, de mûvészi
kvalitásában azonos rangúként mutatjuk be az alföldi
festészet további két rendkívül jelentôs alkotójának az
Antal-Lusztig Gyûjteményben szereplô munkáit, így
Koszta József festményeit és
Rudnay Gyula alkotásait.
Mindhárom mûvész a két háború közti magyar festészet
„alföldi iskola” gyûjtônév
alatt tudatosult mûvészcsoportjának alkotója volt.
Iskolateremtô mesterek, a magyar impresszionista és posztimpresszionista festészet halhatatlan alkotói.
Megnyitó: augusztus 25.,
szombat 14.00, Jósa András

Jóízû, derûs kacagást!
Már a fesztivál nevének említésekor is mosolyra
húzódik az ember szája. Ha pedig arra gondolunk,
hogy van egy színház és van egy város, amely
dacolva a körülményekkel, immár több mint egy
évtizede a színvonalas, derûs perceknek szentel egy
bô hetet, akkor a színjátszást és az igényes humort
kedvelôknek a lelke is nevetni kezd.
A VIDOR Fesztiválon a színház kilép a teátrum falai közül, elfoglal egy egész várost, és jóval több embert – leendô színházlátogatót – szólít meg, mint ahányan az épületébe egy évadban beférnek. A VIDOR Fesztiválon a város szinte minden szeglete egy kicsit színházzá, amolyan
modern vásári komédiává válik. A VIDOR Fesztivál éppen ezért egy olyan nagyszerû kezdeményezés, amely
megmutatja a színház és a város, a teátrum és a közönség
kapcsolatainak új formáit. Azokat a formákat, amelyek a
hagyományos színházat, a minden évadban megújuló, kíváncsi közönség révén életben tarthatják.
Jóízû, derûs kacagással csakis a mélységesen jó lélek tud
nevetni – írta Gogol. Hiszem, hogy az idei VIDOR Fesztiválon nagyon sok kacagás hallatszik majd.
Jóízû, derûs nevetést kívánok a fesztivál minden látogatójának, illetve valamennyi fellépôjének, közremûködôjének és szervezôjének.
L. Simon László
Kultúráért Felelôs Államtitkár
Emberi Erôforrások Minisztériuma

Múzeum (Nyíregyháza, Benczúr tér 21.).
A kiállítást megnyitja dr. Kovács Ferenc országgyûlési
képviselô, Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere és dr. Antal Péter mûgyûjtô, az Antal-Lusztig Gyûjtemény tulajdonosa.

Fotófogyatkozás
Ismét fotófogyatkozás! Ezúttal az Országos Színháztudományi Intézet és Múzeum páratlanul gazdag Fotótárának
képeibôl tekinthetnek meg a nézôk egy exkluzív válogatást, Országomat egy ló(erô)ért! címmel, természetesen
mindennap egyre fogyatkozó számban, ugyanis a képek
egy részét napról napra felváltják majd azok a rajzok, amelyeket a Hócipôbôl jól ismert nagyszerû karikaturisták készítenek a fesztiválon. Tehát figyelem, ne szalasszák el a
pillanatot, mert Nyíregyházán egy évben csak egyszer van
fotófogyatkozás.
Idôpont: augusztus 25–szeptember 1., szombat–szombat
18.30
Helyszín: Móricz Zsigmond Színház Galériája
A fesztiválon részt vevô karikaturisták:
Marabu – Tónió
Zsoldos Péter – Rák Béla
Fejérvári Zsolt – Joe-Békési József
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Események – programok – érdekességek

Ellenôrzik a kerékpárosokat
A zebrán tolni kell!
Kiemelten ellenôrzik a kerékpárosokat a megyei rendôrök
augusztus végéig. A kerékpár kötelezô tartozékainak vizsgálatára, a láthatósági szabályok betartására, valamint a bódult
vagy ittas állapotban kerékpározók kiszûrésére irányul a megyei rendôr-fôkapitányság akciója. Az ellenôrzések célja a
balesetek megelôzése, hiszen megyénkben idén eddig 65 esetben okoztak balesetet kerékpárosok.

Tamásné Berki Bianka, a megyei rendôr-fôkapitányság sajtószóvivô-helyettese elmondta: „A kerékpárosbalesetek zömét
továbbra is az okozza, hogy a kerékpárral közlekedôk a kijelölt gyalogos átkelôhelyen nem szállnak le kerékpárjukról. A
balesetek megelôzése érdekében ebben a hónapban fokozottan ellenôrzik a kerékpárral közlekedôket Sz.-Sz.-B. megye
egész területén.”

Útinapló Rómából

HIRDETÉS

Népszerû Úszótábor
Augusztus 10-éig tartottak az önkormányzati nyári napközis táborok, melyek közül az egyik legnépszerûbb az
idén elsô alkalommal megszervezett, az Arany János Gimnázium és Általános Iskola uszodájában tartott Úszótábor volt. A táborban a gyerekek képzett úszómesterek irányításával tanulhattak úszni, illetve egyéb programokon,
foglalkozásokon is részt vehettek.
Az Úszótábor népszerûségének egyik oka, hogy a szülôknek – a jelentôs önkormányzati támogatásnak köszönhetôen – hetente mindössze 2260 forintba került. Így olyan
gyerekek is igénybe vehették az úszásoktatást, akiknek
családjuk anyagi lehetôségei miatt nem biztos, hogy lehetôsége lett volna rá.

A Római Katolikus Nyugdíjas Egyesület tagjai Rómába mentek kirándulni nyáron. Az itt töltött idô alatt ellátogattak a
város legismertebb emlékhelyeire, megcsodálták a turisztikai látványosságokat. Elbûvölte ôket Vatikán, a Róma közepén lévô önálló városállam, a Sixtusi kápolna és a Trevi-kút
– mesélte lapunknak Pecsenya László egyesületi elnök.

Nyárzáró, szülinapi
Sunshine buli
Több mint egy évtizede hagyomány,
hogy a nyár utolsó hétvégéjén a
Sunshine FM egy óriási születésnapi
bulival koronázza meg a szünidôt.
A rádiósok ezt a jó szokásukat idén is
megôrizték, szeptember 1-jén, szombaton kicsit és nagyot egyaránt
várnak a Media Markt parkolójába.
A programokról Balogh Bélát, az
idén 11. születésnapját ünneplô
Sunshine FM ügyvezetô igazgatóját
kérdeztük.
A nyár utolsó szombatján a reggeli zenés
ébresztôt veterán autók adják, a KGST
Party autócsodái egy kört tesznek a megyeszékhelyen. A helyszínre érkezve, a Media
Markt parkolójában a jármûmatuzsálemek
mellett délelôtt tíztôl a színpadon helyi zenekarok és elôadók várják a látogatókat. Így
fellép a Nap Együttes, Zentai Edit „aranytorkú” mûsorvezetônk, az ôszre hangolva
pedig a Vogue Modellügynökség manökenjei mutatják be a legfrissebb trendeket, de
itt lesznek a magyar-, valamint a Középkelet-európai Interliga gyôztes Nyíregyháza Tigers játékosai is, akik az Y2K táncosaival közösen készítettek egy meglepetés
produkciót az idei születésnapra.
Büszkén mondhatom, hogy az évek során
kialakult egy erôs kapcsolat hallgatóinkkal,
amit a kollegák sokszor neveznek Sunshine
családnak. Már hallgatói klub is alakult,
ahol rendszeres összejöveteleket szervez-

nek. Mindemellett több ezren látogatták évközi, saját szervezésû rendezvényeinket is.
Úgy gondolom, hogy ez tényleg egy valódi kötelék. A fellépôket is a hallgatói visszajelzések alapján hívtuk meg, hiszen sokan,
például Muri Enikô, vagy az Everdance
még az országos hírnevet megelôzôen több
alkalommal is felléptek a Sunshine FM rendezvényein. Most, hogy sikerült számukra
országos hírnévre szert tenni, mi is büszkék vagyunk rájuk és örülünk annak, hogy
velünk együtt ünnepelnek. Persze a többiek is ismerôsök lehetnek a közönségnek,
nem csupán a rádióból, de a korábbi évek
szülinapjairól is, így itt lesz a Desperado,
új számukkal fellép Szatmári és Jucus, Josh
és Jutta, illetve a magyar popzene veteránjai, a Kozmix, akik mindig hatalmas bulit
varázsolnak. Az este egyik sztárvendége, a
fiatalabb hallgatók kedvence, Fluor lesz, aki
nemcsak legújabb számát énekli el, de egy
sorsolásban is segédkezik majd.
Az este fényét emeli még a jelenleg legnépszerûbb hazai rap fenegyerek, Majka, valamint az egyik országos tehetségkutató show
gyôztese, Kocsis Tibor. A pontot a képzeletbeli i betûre idén is Nyíregyháza legnagyobb
tûzijátéka teszi fel, ám mivel üres hassal nem
a legjobb égi fényjátékot nézni, így kollegáim segítségével 2012-ben is felszelünk egy
születésnapi tortát. Ünnepeljünk együtt szeptember 1-jén, szeretettel várunk mindenkit
a Media Markt parkolójába egy szenzációs
születésnapi party-ra!

SZÍ-NE-JA-VA
Befejezôdött az a program,
amely a színházat igyekezett
közelebb vinni óvodásokhoz
és iskolásokhoz.
A Móricz Zsigmond Színház
többek között rendhagyó irodalomórákkal, elemzô bemutatókkal igyekezett megszerettetni a színház világát az
óvodásokkal és középiskolásokkal az elmúlt hónapokban.
A Színházi Neveléssel a Javuló Világért elnevezésû program uniós és hazai forrásokból valósult meg.

2012. augusztus 24.
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NYÍREGYHÁZI NAPLÓ

SPORT

Erôsítenek a kézisek
szerepel majd a csapat.
– Soha ilyen rendezetten még
nem kezdtük az évet. A játékoskeretünk rendben van, a
tavalyi évet lezártuk és egy
héthetes felkészüléssel futunk
neki a bajnokságnak. Jó közösség alakult ki, hiszen a keretben vannak fiatalok, rutinosabb játékosok és ifisták is.
A célkitûzés a 4–6. hely megszerzése. Egy szerkezetileg átalakított csapattól nem lehet

Több poszton is megerôsítette keretét az NYKSKNyír-Komplett. A férfi
kézilabdások a következô
bajnokságban szeretnének
az elsô ötben végezni,
ennek érdekében pedig
több új játékos is érkezett
az együtteshez.
Miközben a játékosok a következô szezonra készülnek,
a klub vezetôsége is folyamatosan dolgozik, és több posztra is új játékosok érkeztek.
Gyöngyösrôl kölcsönbe jött
három kézilabdázó, közülük
kettô korosztályos válogatott.
Visszatért Nyíregyházára az a
Bécsi János is, aki korábban
évekig szerepelt már a nyírségi csapatnál. Ô nemcsak játékos, hanem edzô is lesz, a
Nyírsuli egyik korosztályos
csapatát irányítja majd.
– Tavaly szeptemberben már
szóba került, hogy visszatérek, de akkor érvényes szerzôdésem volt, így nem jöhettem. Tavasztól folyamatosan
egyeztettünk, és a Mezôkö-

elvárni, hogy rögtön a dobogóért harcoljon, de folyamatosan fel lehet építeni idén egy
olyan együttest, amely jövôre már harcban lesz a feljutásért – mondta Bartha Dénes
vezetôedzô.
A nyíregyháziak napi két
edzéssel készülnek a rajtra.
A bajnokságot szeptemberben
Békésen kezdi az NYKSKNyír-Komplett.

vesddel is sikerült megállapodni, így elengedtek. Bízom
abban, hogy jó csapat lesz
Nyíregyházán, amely az élvonalat is megcélozhatja. Ami az
edzôsködést illeti, 10-11 éves
gyerekekkel foglalkozok majd,
ami nem áll tôlem messze, hiszen dolgoztam már utánpótlás együttessel – mondta Bécsi János.
Ami a távozókat illeti, Horváth
és Kanurics máshol folytatja
majd, Vasas Tamás pedig a
Tiszavasvárihoz kerül kölcsönbe. Bartha Dénes optimista a kezdôdô szezont illetôen,
és bízik abban, hogy sikeresen

ték pedig az Old Boys bajnokságban folytatja. Nyolc csoportban indultak a küzdelmek
három 14-es és öt 12-es csapatlétszámmal. A bajnokság
folyamán 1226 mérkôzésre
kerül sor hat pályán augusztus 13-ától 2013. június 30áig. Egyre több környékbeli
település is bekapcsolódik,
így többek között Nagykálló,
Nyírtelek, Újfehértó és Gávavencsellô csapatai is elindultak. A megnövekedett létszám
miatt a kupát nem tudják idô
hiányában megrendezni, viszont a bajnokság végén a

nyolc csoportgyôztes részvételével megtartják a szuperkupát. A csapatok komfortérzetét javítva továbbra is rendelkezésre állnak öltözési és fürdési lehetôségek a fôépületben. Az ôszi idényt követôen
sem feledkezik meg a szervezô Nyírsuli Kft. a csapatokról,
hiszen november közepétôl
Szi-Zo Sport Téli Teremlabdarúgó Bajnokságot indítanak, kizárólag a bajnokságban
szereplô csapatok részére egészen március közepéig, a tervek szerint 50–60 csapat részvételével.

Az NRK-tól Angliába költözik
Miközben az NRK megkezdte a felkészülést a
következô bajnoki évre, a
csapat korábbi meghatározó játékosa, Poór Alexandra
a városközpontban felállított strandröplabdapályán
vitézkedett. A nyíregyházi
röplabdás idén érettségizett, és úgy tûnik, nemcsak
korábbi iskolatársaitól,
hanem az NRK-tól és
Nyíregyházától is elbúcsúzik.
– Milyen a homok?
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Vasárnap 18.00: Lelátó
14
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– Hasonló, mint a sóstói strandon. Csak itt, a belvárosban
más játszani. Szokatlan, de
tetszik.
– És hogy megy a játék?
– Meglepôdtem, mert amióta
befejezôdött a szezon, nem
nagyon játszottam, de még
jól mennek az érintések. Persze homokban játszani más,
mint parketten, az izmok egy
részét is jobban igénybe veszi, így jó kiegészítés. Ráadásul szabad levegôn lehet röplabdázni, most meg egy különleges helyszínen.
– Szóval olyan, mint a biciklizés, nem lehet elfelejteni?
– Igen, ez most bebizonyosodott. Kint is szeretnék majd
keresni valamilyen csapatot.

Utánpótlás jótékonysági teniszversenyt szervez augusztus
29-30-án a Nyíregyházi Tenisz Akadémia. A rendezvény
célja, hogy versenyzési lehetôséget biztosítsanak utánpótlás korú gyermekek számára. A nevezési díjakból befolyt
összeggel a Nyíregyháza város legtöbb utánpótlás korú teniszezôjét adó iskolát támogatják tenisz sporteszközökkel.
A versenyt a Sóstói úton lévô 15 salakos pályán tartják,
melyre különbözô korcsoportú gyerekeket várnak. Korosztályos versenyszámok: F10, F12, F14, L10, L12, L14.
Aláírásos jelentkezések idôpontjai:
F10, L10 – 08. 29. 08.30–09.00
F12, L12 – 08. 29. 09.30–10.00
F14, L14 – 08. 29. 10.30–11.00
Díjazás: érem, tárgyjutalom. Nevezési díj: 1000 Ft.

Mûrepülés –
térlátás nélkül

Rekord létszám a kispályán
Augusztus 13-án elkezdôdött a bajnokság a Szi-Zo
Sportbolt Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokságban.
Rekord nevezés érkezett, hiszen 102 csapat jelezte részvételi szándékát. Közöttük
van az a kilenc új csapat is,
akik elôször vesznek részt a
bajnokságban. Ôk a „G”
csoportba kerültek. Vannak
távozók is, hiszen megszûnt
a nagynevû Brasil SC, a fiatalos sikercsapat, a Monoton FC mellett a Fekete
Traktor és a PI-PA csapatai
sem indulnak, a Mester Fes-

Utánpótlás
tenisztorna

eldönteni, hogy milyen irányba induljak el. Abban bízom,
hogy a következô hónapokban rájövök, mit is szeretnék
csinálni. Él kint rokonom, ô
segít majd nekem.
– Pedig a tavalyi évben mindent elértek az NRK-val, amit
szerettek volna: újra az élvonalban játszik majd a csapat.
Nem akarta kipróbálni magát az NB I-ben?
– De igen, és ezt nagyon sajnálom is. Lehet, hogy most
még kilátogatok a tréningekre, és hiányozni is fog a csapat. De meglátjuk majd, menynyi idôre szól ez a búcsú...
– Kint?
– Kint, Angliában. A továbbtanulásom miatt nem tudtam

Keserû Béla 71. lett összetettben a Nyíregyházán rendezett
Mûrepülô Világbajnokságon. Mindez önmagában talán
nem is lenne érdekes. Ha viszont hozzátesszük, hogy a
magyar versenyzô úgy elôzött meg 10 pilótát, hogy fél
szemére nem lát, azaz nincs térlátása, akkor mindenképp
becsülendô a dolog. Fôleg, hogy az eredményt egy 23 éves
repülôgéppel érte el.
Az elmúlt hetek repülôgépzúgása után ismét csend honol a
nyíregyházi repülôtéren. A Mûrepülô Világbajnokság résztvevôi már rég hazautaztak, a szervezôk túl vannak az értékelésen, szép lassan visszatérnek az átlagos hétköznapok. Pedig
történtek érdekes dolgok a vb-n, amirôl a nagyközönség talán
nem is tudott, és a verseny hevében a médiát sem tájékoztatták. Itt van mindjárt Keserû Béla története.

A magyar pilóta 1997-ben kapott szakszolgálati engedélyt,
azóta repül folyamatosan. A mûrepülést már a kiképzés során
megkedvelte, és 2001-ben megnyerte a magyar bajnokságot.
2003-ban viszont egy betegség támadta meg a szemét, és hiába próbálkoztak gyógyszeres kezeléssel, késôbb pedig mûtéttel az orvosok, bal szeme világát elveszítette. Sôt, közölték,
hogy a másik szemére is megvakulhat. Keserû Béla élete teljesen megváltozott, a legjobban viszont az fájt neki, hogy nem
repülhetett. 2004-ben több vizsgát követôen visszakapta az
engedélyeket, és 2005-ben már a Parlament elôtt tartott mûrepülô bemutatót.
– 2008-tól tagja vagyok a válogatottnak, és igyekszem tisztességesen helyt állni, mint ahogy sikerült most Nyíregyházán is. Kevesen tudják rólam, hogy egyik szememre nem látok, és így térlátás nélkül repülök. Ráadásul repülôgépem sem
a legkorszerûbb, immár 23 éves. Én mindig úgy állok rajthoz
az egészséges emberek között, hogy már az is jó, ha
egyikôjüket megelôzöm, ehhez képest a vb-n tíz pilótát sikerült magam mögé utasítani, így elégedett vagyok – mondta
Keserû Béla.
A pilóta évek óta saját maga finanszírozza a repülést. Nincsenek támogatói, saját vállalkozásából finanszírozza a versenyzést. Ha elmegy gyakorolni a repülôtérre, utána rohan a gyárba, hogy megkeresse az üzemanyag árát. Mert sok mindenrôl
le kellett mondania az életben, de a repülésrôl nem fog...
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Programajánló SZABADIDÕ

Programok

Nyíregyházi est a
Balaton-parton!

Augusztus 24. és 26. között
rendezik az V. Országos Csokoládéfesztivált Szerencsen.
Az
érdeklôdôket
csokoládékiállítással és kalandparkkal, bortúrával, elôadásokkal és kézmûves foglalkozásokkal várják. Színpadra
lép többek között a Tankcsapda, a Hooligans és a Csík Zenekar is.

sajátíthatják a bábkészítés
alapjait, megismerhetik a bábtörténelmet, valamint beszédtechnikai, szituációs és helyzetgyakorlatokon vehetnek
részt. Jelentkezési határidô:
2012. szeptember 10. További információk a 42/411-822es telefonszámon, valamint a
www.vacimuv.hu
weboldalon.

Egy hónappal a nevezési idôszak lezárulta után megszületett az elôzsûri döntése a 14.
Kaleidoszkóp nemzetközi
VersFesztivál versszínházi,
verszenei és versfilmes versenykategóriáiban. Erôs program várja a nézôket a Móricz
Zsigmond Színházban október 9-étôl 14-éig. A versfilmek és a versmondás kategóriájára még lehet jelentkezni,
szeptember 30-ig bezárólag.

E táj, mely a mienk címmel
tekinthetô meg L. Varga Mária, Háziné Szikora Éva és
Belánszky-Demkó Beáta festômûvészek közös tájképkiállítása a Bencs Villában (Sóstói út 54.)

Szeptemberben induló bábfoglalkozásokra várnak minden érdeklôdôt a Váci Mihály
Kulturális Központban. A tematika szerint a résztvevôk elA közelmúltban igazi nyíregyházi est volt Révfülöpön. A városunkból néhány éve a Balaton-partra költözött Kovács Péter
(Pepi) áldozatos szervezômunkájának köszönhetôen a „Villa
Filip napok” rendezvényen elôször a nyíregyházi „Gombócok”
adtak nagyon jó hangulatú mûsort a gyerekeknek. Nagy Géza
Zoltán megénekeltette, verseltette ôket, miközben a „Süss fel
nap”-ot annyiszor elénekelték, hogy a Nap Együttes kétórás
koncertjére nagy számú nézôsereg töltötte meg a teret.
Az évek óta együtt dolgozó hangszeres zenészek (Bary Ernô
szólógitár, Benkô László gitár-ének, Czimbalmos István
basszusgitár, Lôrincz István billentyûs hangszerek, Turcsán
András dobok) mellett ettôl az évtôl új szereplôk határozzák
meg az együttest. A képzett hangú Bánhidi Krisztián mellett
a nagyon tehetséges, szárnyait most bontogató mûvészeti
szakközépiskolás Helmeczi Bianka kápráztatta el a közönséget. A Váci Mihály Kulturális Központ támogatásával létrejött vendégszereplés minden bizonnyal 2013-ban is folytatódik majd, tovább öregbítve városunk hírnevét hazánk távolabbi tájain is.
A Nap Együttes legközelebb szeptember 1-jén, szombaton
11.00-kor a Sunshine Rádió születésnapján, délután pedig az
érpataki Zsindelyes Fesztiválon lép fel.

Kerékpártúra
A kemecsei Fordulópont Kiemelkedôen Közhasznú Egyesület és a Zöld Kerék Alapítvány közös kerékpártúrát szervez. A tiszateleki Tisza-parton homokvárépítô versenyt rendeznek. Indulás Nyíregyházáról, a Kossuth térrôl 2012.
augusztus 25-én 9 órakor (érdeklôdni lehet: 06-70/2203885), illetve Kemecsérôl 10 órakor (érdeklôdni lehet: 0670/676-0501).

A Napfény Életmód- és
Közmûvelôdési Egyesület
programjai
A programok helyszíne:
Napfény Életmód és Közmûvelôdési Egyesület, Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.
(Debreceni Egyetem OEC
Egészségügyi Kar „A” épület földszinti folyosó 8. szoba). A programokkal kapcsolatban további információ kérhetô a 06-42/400926-os telefonszámon, illetve a napfenyeletmod@
gmail.com e-mail címen.
Augusztus 27-én, hétfôn
10-tôl 17 óráig pszichológiai tanácsadást ad minden
korosztálynak Smidt Katalin transzperszonális pszichológiai terapeuta, életvezetési tanácsadó. Elôzetes bejelentkezés szükséges!

Aranyiné Molnár Zsuzsanna
spiritiszta egyórás beszélgetésre várja az érdeklôdôket,
elôzetes bejelentkezés alapján, augusztus 30-án 15-tôl
20 óráig.
Szeptember 1-jén, szombaton, a Hold III. fázisában, 15
órától, a „Tanuljunk egészségesnek lenni” sorozat keretében Ôsi és modern módszerek a mai emberért címmel tart elôadást Kövesi Péter (író, természetgyógyász,
ezotanító).
Szeptember 4-én, kedden 17
órától, az Életmód és Reiki
klubban Szépség, egészség,
anyagiak változtatási lehetôségei – Ji-king címmel tart
elôadást Dárdai Gyula.

A Napfény Életmód- és Közmûvelôdési Egyesület
(Nyíregyháza, Sóstói út 2-4.) szervezésében
2012. szeptember 7-én (péntek) 15.00–20.00 óráig
Vegán szépség fôzôtanfolyam a Gréta Konyhája
egészségmegôrzô magazinmûsor háziasszonyával,
Stôhr Grétával.
Gyorsan elkészíthetô, friss, egészséges, hús-, tej- és tojásmentes finomságok, életmódot változtatóknak, fogyni vágyóknak, ínyenceknek.
Menü: zöldturmix, chilis dinnyesaláta, édes-savanyú
tofutekercsek, hideg uborkaleves, szejtánsült zöldségesmagvas kuszkusszal és zöldsalátával, különleges csokitorta.
Részvételi díj: 2000 Ft, ezért mind a 6 ételt megkóstolhatja.
Részvétel: csak elôzetes bejelentkezés alapján (telefon: 0642/400-926), szeptember 4-éig, a részvételi díj befizetésével, hogy meg tudjuk vásárolni a hozzávalókat.

A Városmajori Mûvelôdési Ház
szeptemberben induló foglalkozásai
Torna és táncfoglalkozások:
Gyógytorna – kedd és csütörtök, 17.30–18.30
Csontritkulást megelôzô torna – kedd és csütörtök, 8.00–9.00
és 9.00–10.00
Aerobic – szerda és péntek, 19.00–20.00
Alakformáló fogyitorna – hétfô és csütörtök, 18.00–19.00 és
19.00–20.00
Gyermek gerinctorna klub – hétfô, 13.30–14.30
Etka jóga – szerda, 17.30–19.00
Salsa – péntek, 17.00–18.30
Igrice Néptáncegyüttes próbái – kedd és péntek, 20.00–22.00
Igrice Néptáncegyüttes gyermekcsoportjának próbái – csütörtök, 17.00–19.00
Bilibáncs Néptánccsoport próbái – péntek, 16.30–18.30
Klubok és csoportok:
Örökzöld Nyugdíjas klub – csütörtökönként, 14.00–17.00
Kortárs Nyugdíjas klub – minden hónap elsô péntekén, 14.00–
17.00
Szenvedélybetegekért klub – keddenként, 17.00–19.00
Szív klub – minden hónap utolsó szerdáján, 17.00–19.00
Évszakváltás klub – minden hónap második szerdáján, 15.00–
18.00
Reiki klub – szerdánként, 17.00–20.00
Cukorbetegekért klub – minden hónap elsô és harmadik keddjén, 17.00–19.00
Epilepszia klub – minden hónap utolsó szombatján, 10.00–
14.00
Linux klub – minden hónap elsô péntekén, 17.00–20.00
Filmklub – keddenként, 17.00–19.00
Emlôtumoros betegek klubja – minden hónap elsô hétfôjén,
17.00–19.00
Városmajori Alkotók klubja – minden hónap elsô szerdáján,
17.00–19.00
Városmajori Baba-Mama klub – hétfônként, 10.00–12.00
NyAMee – Nyíregyházi Anime Meet – minden második szombaton, 10.00–15.00
Sakk tanfolyam – hétfô, szerda és péntek, 17.00–18.30

Strandkézilabda – elôször Nyíregyházán!
Nyíregyházán most, a Kölcsey-Nyírsuli Kupa bajnoksággal mutatkozik be ez az új sportág. A sóstói strandra kilátogató érdeklôdôk augusztus 24-én, pénteken 10 órától tekinthetik meg a látványosnak ígérkezô mérkôzéseket. A Kölcsey DSE és a Nyírsuli közös rendezésében zajló premierre
négy nôi és ugyanannyi férfi csapat adta le nevezését, akik
különleges megoldásokkal, dupla gólt érô attraktív akciókkal szórakoztatják majd a kézilabda sportág kedvelôit.

2012. augusztus 24.

15

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény
A rejtvény megfejtését augusztus 29.,
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: Balázs János (Bazsalikom u. 24/B).
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 24. –
Bertalan, Detre
Augusztus 25. –
Lajos, Patrícia
Augusztus 26. –
Izsó, Natália
Augusztus 27. –
Gáspár, Gazsó
Augusztus 28. –
Ágoston, Mózes
Augusztus 29. –
Beatrix, Erna
Augusztus 30. –
Rózsa, Félix

A disznó
Öreg székely átkiált a
szomszédba:
– Hé, szomszéd! Disznót
vágunk, aztán elkélne egy
kis segítség!
– Mi kéne, kés?
– Nem, disznó!
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