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Fekete Péterrel nyitott a Szabadtéri Nyár
A Fekete Péter címû zenés vígjátékkal megkezdôdött a Szabadtéri
Nyár rendezvénysorozata, mely mindenki számára elérhetô,
komplex szórakozási lehetôséget nyújt.

14

A jó statisztika is kevés volt...
Sikeres esztendô van Mohácsi Máté háta mögött. A nyíregyházi
kosaras a statisztikák szerint az egyik legjobb magyar játékos volt a
bajnoki mezônyben.
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Milyen legyen a sóstói sétány?
Kavics, rekortán vagy
kültéri faburkolat kerülhet a
Sóstói tó köré. Hogy milyen
burkolatot kap a sóstói
sétány, arról a városlakók
dönthetnek. Mindhárom
változatot kiállították a
Kossuth téren, a tervezett
burkolatokat ki is lehet
próbálni, s a nyíregyháziak
ezután szavazhatnak. A
voksokat két hétig várják
a városháza portáján.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Kavics, rekortán vagy kültéri
faburkolat. Ezen anyagok közül választják ki a sóstói sétány burkolatát. A régi kavicsburkolatot ki szeretnék cserélni úgy, hogy ott a sétálni, kerékpározni és sportolni vágyók is jól érezzék magukat.
A Kossuth téren mutatják
meg, milyen lehet a tó környéke. Mind a három változatot

láthatják a városlakók. Az elsô,
legolcsóbb elképzelés szerint 3
méter szélességben kavicsot
terítenének az útra, ez a legtermészetesebb anyag, s ezzel a
burkolattal alig változna a tájkép. A kavicsterítés 17 millió
300 ezer forintba kerülne, akadálymentes közlekedésre és
sportolásra viszont nem lenne
alkalmas. Egy másik változat
szerint egy 2 méter széles díszburkolat mellé 1 méter széles
rekortán kerülne, amely jó terepül szolgálna azoknak, akik
a tó körül szeretnek futni. Ennek költsége 24 és fél millió
forint. A legdrágább változat
szerint a szintén 2 méter széles
díszburkolat mellé 1 méter széles kültéri faburkolat kerülne. A
természettel harmonizáló színû
és anyagú burkolás minden
funkciót betöltene, hátránya
viszont, hogy ennek a borításnak a karbantartása igényelné
a legnagyobb munkát.
A háromféle burkolatot a bel-

városban babakocsit toló
anyukákkal is kipróbáltatták,
nekik a rekortán és a faborítás tetszett, a kavicsborításnak
nem örülnének. Hogy milyen
legyen a sóstói sétány, arról
most ôk is szavazhatnak, mert
a kivitelezés elôtt kikérik a
városlakók véleményét, és az
önkormányzat a szavazatok
alapján hozza meg a döntést.
A szavazásra két hetük van a
városlakóknak, szavazólapot
a városháza portáján kaphatnak, és ott kell leadni a voksokat is. A sóstói sétány felújítása a tervek szerint jövô
nyárra valósul meg.
A most bemutatott burkolatok, annak a Sóstó fejlesztését célzó pályázatnak a részeként valósulnak meg,
melyre önerô nélkül tud
Nyíregyháza 2,1 milliárd
forintot költeni. Ebbôl az
összegbôl – ahogy arról már
többször beszámoltunk –
többek között parkolóhelye-

ket bôvítenek, a fürdôben új
gyógyászati szárny épülhet
és egy különleges krioszau-

nát is létesítenek. De ezek
mellett a beruházás a városrész teljes egészét érinti.

A városlakók döntenek:
3 m széles kavicsterítés
Elônyök: természetközeli megjelenés, megszokott „tájkép”.
Hátrányok: körülményes fenntartás, erôsen idôjárásfüggô használhatóság, akadálymentes közlekedésre alkalmatlan, kerékpárral, babakocsival nehézkes használat, sportolásra alkalmatlan.
Bekerülési költség: nettó 17 300 000 Ft
2 m széles térkô díszburkolat + 1 m széles kültéri faburkolat
Elônyök: a már meglévô díszburkolathoz illeszkedô kiegészítés, rendezett megjelenés, multifunkciós használhatóság, négy évszakos használhatóság, akadálymentes kialakítás, sportolásra alkalmas, kerékpárral, babakocsival komfortosan használható, színvilága és anyaghasználata a természettel harmonizál.
Hátrányok: a kültéri faburkolat fenntartása energiaigényes, a kivitelezés bonyolult, télen a faburkolat fokozottan csúszásveszélyes.
Bekerülési költség: nettó 37 200 000 Ft
2 m széles térkô díszburkolat + 1 m széles rekortán burkolat
Elônyök: a már meglévô díszburkolathoz illeszkedô kiegészítés, rendezett megjelenés, multifunkciós használhatóság, négy évszakos teljes
mértékû kihasználtság, akadálymentes kialakítás, sportolásra kifejezetten alkalmas, kerékpárral, babakocsival komfortosan használható, színvilága és anyaghasználata a természettel harmonizál, haladó,
elôremutató szemléletû fejlesztés.
Hátrányok: megszokott tájképtôl eltérô megjelenés, a használatból
eredô „szokások, szabályok” kialakítása idôigényes.
Bekerülési költség: nettó 24 500 000 Ft

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség értesíti a
Tisztelt Lakosságot, hogy
2013. június 18-19-20-án a
Nyíregyháza Megyei Jogú
Városban található polgári védelmi lakossági riasztó- és tájékoztató eszközök (szirénák)
hangos üzempróbáját végezzük, melynek során (30 másodperces folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang, 30 másodperc szünet,
majd újból 30 másodperces
folyamatos, állandó hangmagasságú szirénahang) riadó elmúlt jelzést adunk le.
A hangos próba kizárólagos
célja, hogy ellenôrizzük a riasztóeszközök mûködôképességét. A jelzéseket ellenôrzés
keretében adjuk le, semmilyen veszély bekövetkeztét
sem jelzik, a lakosság részérôl semmiféle teendô nem
szükséges.
A próbával együtt járó kellemetlenségekért szíves megértésüket kérjük, annak végrehajtása az Önök biztonságát
szolgálja.

Lejár a határidô
Felhívjuk a Tisztelt Ebtulajdonosok és -tartók figyelmét,
hogy 2013. június 16. napjával a Nyíregyháza területére
kiterjedô ebnyilvántartáshoz
az adatok önkéntes szolgáltatásának kötelezettségére biztosított határidô lejár. Kérem
ezért, hogy adatszolgáltatási
kötelezettségüknek legkésôbb
a fenti határidôig eleget tenni
szíveskedjenek. További információ a www. nyirvv.hu,
illetve www.nyiregyhaza.hu
weblapokon található, továbbá a 42/548-453 telefonszámon kérhetô.
dr. Szemán Sándor
címzetes fôjegyzô sk.

Napról napra
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A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. június 6.
csütörtök

Múlt heti számunkban, a 2013. május 30-ai közgyûlést
követôen beszámoltunk arról, hogy Halkóné dr. Rudolf
Éva (FIDESZ-KDNP) interpellációja következtében
etikai kódexet alkothat a közgyûlés, mert szerinte: „nem
engedhetjük meg egyetlen politikai közösségnek sem,
hogy bármilyen szándéktól vezérelve bárkit, bármilyen
módon megsértsen, megalázzon, lejárasson”.

Baba-mama szobát és családi mosdót adtak át a Nyír Plazában. A két területbôl álló
helyiség egy kisgyermekes anyukák számára készült baba-mama részlegbôl és a
kisgyerekkel érkezô szülôk számára kialakított külön mosdóból áll.

2013. június 7.
péntek
Élô szívben táncoltak és énekeltek fogyatékkal élô és egészséges gyerekek a Nyír
Plaza parkolójában. A „Mindenkinek becsengettek!” program keretein belül került
sor arra az alternatív tanévzáróra, ahol az
Alma együttes dalára rendezett figyelemfelkeltô flash-mobot a Down Egyesület.

2013. június 7.
péntek
Idén is megrendezték a tabló szépségversenyt a Korzó Bevásárlóközpontban. A
megmérettetésre 12 oktatási intézmény 32
végzôs osztálya jelentkezett. A második
emeleti függôhídon kihelyezett alkotásokra
4000 szavazat érkezett, az eredményhirdetésre szerdán került sor.

2013. június 7.
péntek
Kismajom született a Nyíregyházi Állatparkban. A gereza bébi hófehéren látta meg a napvilágot, de már szürkül a szôre, s mire megnô, szüleihez hasonlóan fekete lesz. A kis
állat születése igazi ritkaság, tavaly ugyanis
az európai állatkertekben mindössze húsz
utód jött világra, köztük egy Sóstón.

2013. június 8.
szombat
Országos csecsemôgondozási vetélkedôt rendeztek Nyíregyházán. A Magyar Vöröskereszt már 18 éve rendezi meg a versenyt az
általános és középiskolások körében, melyre 16 megyébôl érkeztek versenyzôk. Tudásukról az Európa-szerte elismert védônôi hálózat munkatársai elôtt adhattak számot.

2013. június 9.
vasárnap
A horvátországi Vukováron rendezte
meg éves tavaszi ülésszakát a Magyar
Ifjúsági Konferencia (MIK). A rendezvényen részt vettek a Mustárház munkatársai is, akik a jövôben a Juventus
Soliditas ifjúságszakmai hálózatot képviselik a MIK-ben.

2013. június 11.
kedd
Felújította az Árok utcai tömbbelsô játszóterét a NYÍRVV Nonprofit Kft. A helyreállítás
során megerôsítették, kicserélték és lefestették a tönkrement játszóeszközöket, felújították az ütéscsillapító ágyakat, tiszta, friss homok került a homokozóba, kicserélték a szegélyköveket, felújították a padokat.
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2013. június 14.

Gátlások nélkül, gátak helyett

Dr. Kovács Ferenc polgármester válaszában jelezte: „Magam is indokoltnak és aktuálisnak érzem az interpellációban felvetett kérdést. (…)
Megkereséssel fordulok a pártok vezetôihez, hogy a nyári
szünet elôtti utolsó ülésre
megtörténhessen az etikai kódex alapjainak lefektetése.”

Ígéret szép szó…
Néhány nappal késôbb, június 5-én, szerdán az MSZP
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területi Szövetsége közleményt juttatott el szerkesztôségünkhöz, melyben a következôket írták: „A súlyos árvízhelyzetre való tekintettel
az MSZP Szabolcs-SzatmárBereg megyei szervezete mától minden pártpolitikai aktivitását felfüggeszti mindaddig, amíg az országot fenyegetô veszélyhelyzet el nem
hárul. A következô napokban
mind az MSZP helyi akciói és
sajtótájékoztatói, mind pedig
az utcai kitelepülések és aláírásgyûjtések szünetelni fognak. Magyarországnak most
nem napi politikai küzdelmekre, hanem értékmentô
összefogásra van szüksége.
Az MSZP Szabolcs-SzatmárBereg megyei szervezete mától minden erejét, minden
emberi és infrastrukturális
erôforrását az árvíz elleni védekezésre fordítja. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
MSZP arra kéri tagjait és
szimpatizánsait, hogy a hivatásos védelmi szervekkel
együttmûködve a következô
napokban minden mozgósítható eszközzel segítsék az árvíz sújtotta településeken élôket.”

Megszegve,
megvágva…
Ezzel szemben június 7-én,
pénteken, egy internetes honlapon – melyrôl kiderült, hogy
a Magyar Szocialista Párt
neve alatt van bejegyezve –
egy sajátos hangvételû, akár
hangulatkeltésre és lejáratásra alkalmas videoanyag jelent
meg egy önkormányzati céggel kapcsolatban, az ügyészség szóvivôjét, Szilágyi Lászlót is meginterjúvolva Nagy
Miklós, a Nyíregyházi Televí-

zió korábbi munkatársa által.
(Aki az elôzô önkormányzati
választásról szóló mûsorban,
az eredmény ismeretében felállt, és egyszerûen otthagyta
a még folyó élô adást… Akinek csaknem ötéves, határozott idejû, a cégnél példátlanul „bebetonozott” szerzôdése volt… Aki jelenleg is közel húszmillió forintot követel korábbi munkahelyétôl…) Mint kiderült, ez csak
egy megvágott részlete a szóvivôvel folytatott beszélgetésnek, amely így, megvágva
félrevezetô értelmet kaphat,
ezt nehezményezte is stábunknak a szóvivô. (Érdekesség: a Nyíregyházi Televízió
is készített a szóvivôvel interjút, szombat délben, s ezt
követôen, rövid idôn belül
eltûnt a kérdéses honlapról a
sajátos videoanyag… máshol
azonban még a hét közepén
is látható volt.)

A tények
A tények azt mutatják: az ügy
jelenlegi állása szerint személy elleni megalapozott gyanú nincs. Ha lenne, akkor
konkrétan megnevezett gyanúsítottat kellene meghallgatni az ügyben, de ilyenek nincsenek. Csupán gyanú van,
amelyet a nyomozásnak kell
felderítenie. A feljelentés
alapján megfelelô számú bizonyíték sem állt rendelkezésre. A szóvivô hozzáfûzte, a
nyomozás nem konkrét személy ellen folyik.

Válaszokra várva
– hiába
Szerettünk volna feltenni kérdéseket az MSZP városi frakcióvezetôjének, korábbi szocialista alpolgármesternek,
Nagy Lászlónak a témában,
aki elôször ingerülten nyilatkozott röviden újságírónknak,
késôbb pedig elhárította a nyilatkozatot, s a megjelenést.
Noha annak a bizonyos internetes portálnak szívesen adott
interjút... (Lapzártánkkor még
látható volt.) Válaszok nincsenek, de ettôl persze a kérdések maradnak…
– Érdeke-e a közgyûlés szocialista tagjainak az önkormányzat egyik cégének lejáratása?

– Vajon van-e tudomásuk arról, hogy az MSZP nevén bejegyzett egyik portált Nyíregyházán szerkesztik? (Amelynek nyilatkoznak…)
– Egyetértenek-e az ott látható-hallható tartalmakkal, vállalják-e értük és saját nyilatkozataikért is a felelôsséget?
(A Nyíregyházi Napló szerkesztôsége továbbra is következetesen tartja magát ahhoz,
hogy klasszikus értelemben
vett pártpolitikával igyekszik
nem foglalkozni. Csak a város közgyûlésének témáit
érintve, az ülések anyagaihoz
döntôen kötôdve szólaltatjuk
meg rendre a testületet alkotó
pártok, szervezetek képviselôit. Most sem kivételt teszünk, amikor „pártügyeket”
hozunk szóba, hiszen városi
kérdésrôl van szó. Szó szerint
közös ügyünkrôl, ugyanis egy
önkormányzati cég került a
támadások nemtelen kereszttüzébe.
A Nyíregyházi Televízió igyekszik a közeljövôben felderíteni a téma hátterét, a Szigorúan bizalmas címû mûsorában.)

A hét témája
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AKTUÁLIS

Megszépül a sóstóhegyi óvoda is
Felújítási munkálatok
zajlanak az Eszterlánc
Északi Óvoda Nyitnikék
Tagintézményében. A
sóstóhegyi óvoda felújítása
tavasszal kezdôdött. A
mintegy 125 millió forintos
beruházás során kialakítanak egy tornaszobát,
felújítják az udvart, és
létrehoznak egy új csoportszobát is. A befejezô
munkálatokra a nyári
szünetben kerül sor, így a
kicsik egy megszépült
környezetben kezdhetik az
új nevelési évet.

a többit Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata
biztosította. A tavasszal megkezdôdött beruházás során
kialakítanak egy tornaszobát,
kiszolgálóhelyiséget, akadálymentes mosdót, valamint
létrehoznak egy új lépcsôházat is. A bôvítmény emeleti

részén egy új csoportszoba is
készül, hiszen az intézménybe minden nevelési évben
több gyerek jelentkezik, mint
amennyit be tudnak fogadni.
Szikszainé Kiss Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetôje elmondta: –
Ebben az óvodában évekkel

SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Az Eszterlánc Északi Óvoda
sóstóhegyi Nyitnikék Tagintézménye mintegy 125 millió
forintból újul meg, amelynek
95 százaléka pályázati forrás,

A kivitelezõ tájékoztatja a polgármestert

ezelôtt is sok-sok gyerek jelentkezett, a tavalyelôtti évben
18 gyereket kellett elutasítani,
és olyankor a szülô a városba
viszi a gyereket. Így gondoltuk, hogy ez a pályázat létrejöjjön és a gyerekek itt helyben maradjanak.
Nyíregyháza polgármestere
helyszíni szemlét tartott a felújítási munkálatoknál, amely
jelenleg 40 százalékos készültségben van. Dr. Kovács
Ferenc elmondta, hogy a bôvítés a tervezett ütemben halad, annak ellenére, hogy a
gyerekek még a régi épületben
igénybe vehették az óvodai ellátást. Péntektôl viszont átköltöznek az intézmény Állomás
utcai épületébe. Örömmel hallotta, hogy a költözés szülôi
összefogással történik. A teljes munkaterületet hétfôn adják át a kivitelezônek, de lát-

velése ügyeleti rendszerben a
szünet idején az Állomás utcai óvodában folytatódik.

Már a közfalakat építik

hatjuk, hogy már szerkezetkész az új épület. Semmi akadálya annak, hogy augusztus
végére megszépüljön az épület és szeptembertôl a gyerekeket egy megújult óvoda várja. Június 15-étôl az óvoda teljes területén munkások dolgoznak majd, így a kicsik ne-

Görögkatolikus Tanoda nyílt a Huszár téren Hétvégén nyit a Tófürdô
Görögkatolikus Tanoda
nyílt a Huszár-telepen a
halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók megsegítése érdekében. A tanoda
a Huszár téri iskolában
mûködik és a lényege,
hogy személyre szabott
nevelést alkalmaznak a
gyerekek felzárkóztatása,
integrációja érdekében.
Az intézményt ünnepélyes keretek között adták
át. A kormány képviseletében Kovács Zoltán,
társadalmi felzárkózásért
felelôs államtitkár
köszöntötte a fenntartót
és a tanoda diákjait.
A tanoda délutánonként várja az általános iskolásokat. A
városrészben mûködô görögkatolikus iskola tanárai foglalkoznak itt velük. Segítenek
a szabadidô hasznos eltöltésében és még korrepetálják is
ôket. A görögkatolikusok 30

Kovács Zoltán államtitkár és Kocsis Fülöp püspök a gyerekek között

halmozottan hátrányos helyzetû gyerekkel foglalkoznak a tanodában. A két évre nyert 30
millió forint felhasználásával
személyre szabott programokat dolgoznak ki, így segítik a
gyerekek felzárkózását.
A kormány több milliárd forintot fordít a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek felzárkóztatására – ezt már Kovács
Zoltán államtitkár mondta a tanoda megnyitóján. A tanodák

országos hálózatban mûködnek majd, ettôl azt remélik,
hogy mindenütt sikerül a gyerekeknek esélyt teremteni.
A tanodai hálózat mellett a
kormány a Gyermekesély
program, valamint a Biztos
Kezdet Gyerekházakon keresztül kíván segítséget nyújtani a halmozottan hátrányos
helyzetû gyerekeknek. Öszszesen 10 milliárd forintot
fordítanak a programokra.

Szombaton nyit a Tófürdô.
A szezonnyitásra elvégezték a tél utáni karbantartást, a mosdót
akadálymentesítették,
újdonságként pedig a
vendégek számára mobil
öltözôket is felállítanak. A
tó vízminôsége kiválóan
alkalmas a fürdôzésre. A
Tófürdôben tavaly 30 ezer
látogató fordult meg, a
Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. az
idén hasonló vendégszámot
remél.
SZERZÔ: FERENCZIK
ADRIENNE

Még nincs vendég a Sóstói tónál, szombat reggel nyit a
Tófürdô. A Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. felkészült a nyitásra.
A természetes környezetben
nagy gondot fordítottak a növénykultúra gondozására, a
füvet felülvetették és elvégezték a veszélyes fák gallyazá-

sát. A két medencénél és környezeténél tél utáni karbantartási munkálatokat végeztek, a
felfagyott és eltört csempeburkolatot kicserélték és a felületet újrafúgázták, a csúszdát pedig újrafestették. A tó
vízminôsége kiválóan alkalmas arra, hogy fogadja a vendégeket.
A hétvégére megújulnak a
Tófürdô területére kihelyezett
táblák, új irányítórendszer fogadja majd a látogatókat. A
mosdót akadálymentesítették,
és a nyitásra egy másik újdonság is várja majd a látogatókat, azok számára, akik nem
szeretik igénybe venni az öltözôket, hanem már a zöldterületen szeretnek átöltözni,
mobil öltözôk állnak majd
rendelkezésre. A tapasztalatok szerint a Tófürdôbe elsôsorban a nyíregyháziak látogatnak ki, ôk az idén is kedvezményes árú belépôt válthatnak. A jegyárak az elmúlt

szezonhoz képest csak kis
mértékben változtak: a felnôttjegy ára 1600 forint, a gyermekek 1200, a diákok pedig 1300
forintért válthatnak belépôt.
Délután 5 óra után a jegy ára
1200 forint. A sóstói Tófürdôben tavaly 30 ezer látogató
fordult meg, a Sóstó-Gyógyfürdôk Zrt. az idén hasonló
vendégszámot remél.
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Elektromos autót kapott a városgondnok
Elektromos autót kapott a
várostól a NYÍRVV
városgondnoka. A környezetbarát jármûvel járja
majd az utcákat, figyeli a
közlekedés és városüzemeltetés területén felmerülô
problémákat, és ha szükséges, azonnal intézkedik. A
városgondnokot munkája
közben bárki megszólíthatja, s ha a városlakóknak a
közterületekkel kapcsolatban észrevételük van, azt
telefonon is bejelenthetik.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Nyíregyháza polgármestere
adta át az elektromos autót a
Nyíregyházi Városüzemeltetô
és Vagyonkezelô Kft. városgondnokának, aki ezzel járhatja majd az utcákat, és figyelheti a közlekedéssel és
városüzemeltetéssel kapcso-

latos problémákat. Az elektromos autó környezetbarát,
maximum sebessége 35–40
km/h, mûködési költsége pedig 100 kilométeren 300 forint. A NYÍRVV-nél két éve
mûködik kísérleti jelleggel a
Városgondnoki Szolgálat, a
cél az, hogy a városgondnok
gyorsan haladhasson a város-
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revételeket. A városgondnokot munkája közben bárki
megszólíthatja, s ha a városlakóknak a közterületekkel
kapcsolatban észrevételük
van, azt a 70/387-8914-es telefonszámon jelezhetik. A tervek szerint Nyíregyházán egy
másik elektromos autóval
közlekedô városgondnok is

A 2001-es tiszai árvízben jól
jött a térségnek az országos
összefogás, most az itt élôket
kérik arra, hogy ha módjuk
van rá, akkor viszonozzák ezt.
A pénz mellett azonban fontos szerep jut ilyenkor a véradóknak is.
A katasztrófavédelem is segít
a minden idôk egyik legna-

gyobb árvízének tartott dunai
vészhelyzetben.
172 megyei tûzoltót és a Nyír
Mentôcsoportot is átvezényelték az ország másik felébe, ôk
most Koppánymonostor térségben teljesítenek szolgálatot.
A Duna Budapesten már tetôzött, most a fôváros alatti
szakaszokon kell védekezni.

ban, és ha kell, azonnal intézkedhessen. A NYÍRVV munkatársa munkája megkönnyítéséért kapta a várostól a környezetbarát autót.
A városgondnok feladata a
közterületek ellenôrzése, a
problémák felkutatása, a lakossággal, a rendôrséggel és
a polgárôr szervezetekkel való

Megyei segítség az árvíznél
Tizenötezer embernek segített a Magyar Vöröskereszt az
elmúlt 4 napban a dunai árvíz által érintett megyékben.
Az országos szervezet munkájához a megyei Vöröskereszt is csatlakozott, a munkatársak személyi segítséget
is adtak a védekezésben. A velük nemrégiben együttmûködési szerzôdést kötô Felsô-Tiszavidéki Búvár és Mentô
Egyesület is részt vett a védekezésben, de több megyei
kistelepülés is felajánlotta a segítségét a Dunánál.

kapcsolattartás, figyelemmel
kíséri a közúti jelzôtáblák kihelyezését, az útburkolati jeleket, az utak minôségét, ellenôrzi a közfoglalkoztatottak
közterületen végzett munkáját, és figyeli a játszóterek,
parkok állapotát. A NYÍRVV
dolgozóit információval látja
el, és közvetíti a lakossági ész-

A területi Vöröskereszt vezetôje azt kéri, aki tud, az most
pénzbeni adománnyal segítse
a bajbajutottakat. A szervezet
számlaszámára várják a felajánlásokat, az utalás közleményében fel kell tüntetni a
KATASZTRÓFA szót.

szolgálatba áll, ô Sóstón figyeli majd a közterületeket.
A városgondok nem ismeretlen a városlakók körében. Hiszen Bordás Béla tölti be ezt
a tisztséget, aki három évtizede járja a város utcáit, és ad
útinformációt a helyi médiumokon keresztül a városlakóknak. Bordás Béla elmondta, hogy két évvel ezelôtt
Nyíregyháza önkormányzata
a NYÍRVV Kft.-vel közösen
kísérleti jelleggel indították el
a városgondnoki szolgálatot,
amely a napokban már végleges formát öltött. Ezután is azt
tartja legfontosabb feladatának, hogy felhívja az illetékesek figyelmét az esetleges
közlekedési anomáliákra, útviszonyokra és úthibákra, valamint az útviszonyokról adjon tájékoztatást a városlakóknak.

Segítsünk!
Számlaszám:
OTP BANK
11784009-20202936
Közlemény:
KATASZTRÓFA
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Csúszás a pontatlan közmûtérkép miatt Új térfigyelô kamerák
próbálják magukat tartani a határidôhöz.

Akár csúszást is okozhatnak a szennyvízberuházás
munkálataiban a közmûtérképek hiányosságai.
A feltárások során a
kivitelezô sok esetben nem
a térképen jelzett közmûvekkel találkozik, a probléma a város szinte teljes
területén jelentkezik.
Feltárva áll a munkaterület a
Csaló közben, a kivitelezô
most nem tudta folytatni a
szennyvízberuházási munkálatokat. Az átemelô rekonstrukciós munkái valószínûleg
tovább tartanak majd a tervezettnél, mert csak a föld alatti
elektromos kábel feszültségmentesítése után tudnak újra
dolgozni.
Török Helga, a KE-VÍZ 21
Zrt. projektmenedzsere:
– Azért okoz ez problémát,
mert ha a tervezett nyomvonalban vannak olyan közmûvek, melyek nem voltak feltüntetve a térképen, akkor
megoldást kell találnunk arra,

Tizenkét új térfigyelô kamera erôsíti Nyíregyházán a
közbiztonságot. A kamerák a belváros legforgalmasabb területeit, valamint az Ungvár sétányt pásztázzák. Az önkormányzat pályázaton nyert forrásokat a
technikai fejlesztéshez és azt várják, hogy kevesebb
bûncselekmény történjen a városban. A rendôrség
szerint a kamerák a bûncselekmények felderítésében
tesznek kiváló szolgálatot.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

hová helyezzük el a szennyvízcsatornát.
Nem csak a Csaló közben jelent ez problémát, a kivitelezô gyakran találkozik hasonló helyzettel. A Család utcán,
vagy Oroson, a Zsurló és a Világos utcában is teljesen másképpen mennek a közmûvek,
mint ahogyan azt a kiviteli terveken feltüntették.
Azt egyelôre nem tudni, hogy
mennyi csúszást okozhat a
probléma. A kivitelezô cég
projektmenedzsere azt mondta, minden esetben meg-

A térkép általában elméleti, a gyakorlat mást mutat

Az elmúlt években összesen 29 térfigyelô kamerát szereltek fel Nyíregyházán, többek között az állomás környékén.
A technikai beruházásról azóta számtalanszor kiderült,
megéri költeni rá, mert több bûncselekmény elkövetôit így
sikerült azonosítani a rendôröknek. Legutóbb akkor tett jó
szolgálatot a kamera, amikor egy fiatalt megvertek és ellopták a mobiltelefonját az állomáson. A Belügyminisztérium pályázatán elnyert forrásokból, valamint az önkormányzat saját erejébôl összesen 11 millió forintból újabb
kamerákat szereltek fel a városban. Az önkormányzat ettôl
azt várja, hogy csökkenjen a bûncselekmények száma.
Az új kamerákat a város legforgalmasabb helyein szerelték fel, többek között a Búza téren, a Rákóczi és Kossuth
utca keresztezôdésében, de jutott belôlük az Ungvár sétányra is. Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzáfûzte, a város
többféle eszközzel is igyekezett javítani a város közbiztonságát az elmúlt idôszakban. Tavaly együttmûködési megállapodást kötöttek a rendôrséggel annak érdekében, hogy
Sóstón fokozzák a rendôri jelenlétet az idegenforgalmi szezonban, emellett pedig a belvárosban is több a gyalogos
járôr.
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Múzeumok Éjszakája a vadászat jegyében
A vadászat lesz a fô témája
az idei Múzeumok Éjszakájának Nyíregyházán.
Szombaton a Jósa András
Múzeumban, a Kállay
Gyûjteményben és a
Vízügyi Gyûjteményben
lesznek programok, ahol a
vadászattal kapcsolatos
kiállítások, beszélgetések,
filmek, koncertek és
mûvészek elôadásai várják
a látogatókat, a Benczúr
téren lesz vadászkutya- és
sólyombemutató, a gyerekeknek pedig játékos
foglalkozásokat szerveznek. A Múzeumok Éjszakáján lesz jóslás, és élô
Charlie koncert is.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Kitömött állatok, trófeák jelzik
a Jósa András Múzeumban,
hogy az épületben ideiglenesen a vadászoké a terep. A vadászat lesz a fô témája az idei

Múzeumok Éjszakája nyíregyházi programsorozatának.
A Jósa András Múzeumban
„Vadászok, fegyverek, trófeák” címmel rendeznek idôszaki kiállítást, régészeti tárlat mutatja be a mezô vadjait
és az ég madarait, lesz a vadászattal kapcsolatos festmény- és fotókiállítás, bemu-

tatják a népi vadfogás eszközeit, és meg lehet csodálni a
gúthi világrekord dámszarvas
trófeákat is. A gyermekeket a
Benczúr téren vadászkutyaés sólyombemutató várja, és
ahogyan kis Vuk, úgy játékos
formában maguk is kipróbálhatják, milyen a vadászat. A
múzeumban vadászok mesél-

nek történeteket, bemutatják
Linzenbold Attila két díjnyertes filmjét, a látogatók koncerteken szórakozhatnak, Pregitzer Fruzsina és Gosztola
Adél színmûvészek, vadászírók elbeszéléseibôl olvasnak
fel, fellép Détár Enikô és
Rékasi Károly, a szabadtéri
színpadon pedig Charlie ad
koncertet. A Múzeumok Éjszakáján nyitva lesz a Kállay
Gyûjtemény is, ott a három
nagy ókori, az egyiptomi, a
görög és a római kultúra elevenedik meg, különlegességként pedig a látogatók a Delphoi jósdában a jövôjükbe is
bepillanthatnak.
Kiállítást és filmvetítést tartanak a Vízügyi Gyûjteményben is, a múzeumok között
kisvonat szállítja majd a látogatókat. A megváltott belépôjegyekkel mindhárom múzeum és a Charlie koncert is látogatható, fizetni csupán az
ételekért és a tomboláért kell.

Parlagfû: képben vannak az iskolások
Nemzetközi környezetvédelmi versenyt rendeztek a
Hotel Dzsungelben. A
magyar és romániai
fiatalok körében megtartott verseny fô témája a
parlagfû volt, a gyerekek a
gyomnövény terjedésérôl,
élettani hatásairól és az
ellene való védekezés
lehetôségeirôl mutatták
meg tudásukat. Magyarország parlagfû-fertôzöttség
szempontjából még mindig
az élmezônyben jár.
SZERZÔ: ERDÔS JÓZSEF

Erôsen fertôzöttnek számít
Magyarország a parlagfû
szempontjából. Tavaly a kormányzat egy akciótervet fogadott el a parlagfû elleni védekezés rövid és középtávú akciótervével kapcsolatban. A
programban fontos szerepet
kap a szemléletformálás és az
ismeretek átadása.
Most az iskolás gyerekeket
célozták meg, ôk játékos vetélkedô formájában tanulhatták meg a parlagfûvel kapcso-

latos ismereteket. A megyei
pedagógiai, közmûvelôdési és
képzési intézet szervezésében
a magyar diákok mellett romániai iskolások is versenyeztek.
A parlagfû magja akár 30–40
évig is csíraképes, ezért is fontos a hatékony védekezés. A
szakemberek azt mondják,
amennyiben egy területet nem
bolygatnak, akkor a honos
növények pár év alatt képesek
kiszorítani a parlagfüvet. A
gyomnövény a megyében is
problémát jelent.
Az idén is a korábbi évek
rendjének megfelelôen mû-

Két ország, egy cél
Befejezôdik a Nyíregyházi Fôiskola Eötvös József Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium, valamint a ªcoala Gimnazialã
Nr.10 Satu Mare közös, határon átnyúló tehetségfejlesztô programja. Az Európai Unió által is támogatott program a két oktatási intézmény hasonló társadalmi környezetén és hasonló
szükségleteire alapozódott.
A projekt határon átnyúló jellege és hatása több tényezôben
mutatkozott meg. A partnerintézmények közös tehetségstratégiát dolgoztak ki a tanulóik számára. Mindkét iskola 30-30
órás fejlesztô foglalkozásokat (tehetségfejlesztô szakköröket)
szervezett saját tanulóinak. A program végén közös tehetségnapokat szerveztek az egyes tantárgyakból.
6
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ködnek majd a hatósági ellenôrzések. A parlagfüves területek felderítéséért a földhivatal lesz a felelôs, az eljárást a
növény- és talajvédelmi hatóságok végzik el. Próbajelleggel már korábban is kipróbálták a helikopteres felderítést,
idén élesben is bevetik ezt a
módszert.
A díjazottak
A verseny magyar gyôztesei
négynapos, hároméjszakás
pihenést nyertek Sóstógyógyfürdôn, a Hotel Dzsungelben.
Ajándékuk még számos be-

lépôjegy Nyíregyháza turisztikai látványosságaiba.
1. Arany János Általános Iskola, Szakképzô Iskola és
Gimnázium, Szakoly; 2. Nyíregyházi Fôiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium; 3. Bem József Általános Iskola, Nyíregyháza.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Pedagógiai, Közmûvelôdési és Képzési Intézet
szervezésében, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, valamint a Szatmár Megyei Környezetvédelmi Ügynökség
felhívására, az „Életet a környezetnek, életet az embernek!” nemzetközi környezetvédelmi verseny II. fordulójának magyar és román nyertesei 5 napos koppenhágai kiránduláson vehetnek részt.
Gyôztes magyar csapatok: 1.
Lónyay Menyhért Általános
Iskola (Tuzsér); 2. Tamási
Áron Ajaki Általános Iskola,
AMI, Rozmaring Óvoda és
Bölcsôde (Ajak); 3. Vay
Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (Baktalórántháza).

Legyen elõnyben a hazai!
Nyíregyházán tartotta regionális beszállítói fórumát a
TESCO. Az üzletlánc Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mellett Borsod-Abaúj-Zemplénbôl és Hajdú-Biharból várta a
helyi zöldség- és gyümölcstermelôket, és azokat a vállalkozásokat, akik az élelmiszeriparban tevékenykednek. Az
ilyen bemutatkozások és sikeres megállapodás után a régiós mellett az országos vagy akár nemzetközi piacra is
eljuthatnak a helyi termelôk.
Több mint száz termelô mutatta be termékeit Nyíregyházán
az egyik hazai üzletláncnak. A TESCO regionális beszállítói
fórumot tartott. A találkozó lényege, hogy a helyi termelôk is
lehetôséghez jussanak a piacon. Egy korábbi országos fórumsorozat már lezárult, a vállalat most újabb helyi termelôk felé
nyit.
Méz, lekvár, tejtermék. Ez csak néhány azok közül, amit a
helyi termelôk bemutattak a nagyvállalat képviselôinek. A fórumon nyíregyházi cégek is részt vettek, az egyik pékség például olyan egészséges áruját mutatta be, amit az országban
még csak ôk gyártanak. Az új országos fórumsorozat elsô állomása volt Nyíregyháza. Jászai Menyhért alpolgármester azt
mondta, ez a városnak is elismerés és az itt folyó sikeres munkát bizonyítja.
A fórumot tartó nagyvállalat több mint 200 üzletet mûködtet
Magyarországon. 1300 hazai beszállítója van és mintegy 22
ezer dolgozót foglalkoztat. A beszállítói fórumon azt mondták, azon túl, hogy regionális szinten forgalmazzák a termékeket, lehetôség van az országos vagy a nemzetközi piacra is
eljutni.
Varró Balázs, kommunikációs vezetô kiemelte: – Az elmúlt
évek fórumai alapján körülbelül 100 beszállító került már be
a körbe, akik országosan is beszállítóvá váltak mintegy 500
termékkel. Tehát ennek kézzel fogható eredménye is van! Azt
látjuk, hogy körülbelül minden harmadik beszállító alkalmas
arra, hogy nagyon rövid idôn belül szerzôdést kössünk vele.

Onkoradiológia: új helyen
Új helyre költözik a Jósa András Oktatókórház Onkoradiológiai Osztálya. Az osztály költöztetésére 2013. június 8–14.
között kerül sor, így a betegek és a látogatók június 15-étôl
már a Szülészet épületében találják meg az Onkoradiológiát.
Az osztály áthelyezésére a közelgô Tömbkórház projekthez
kapcsolódó építkezések miatt van szükség. Kérik a kedves látogatókat, hogy figyeljék a kórház területén kihelyezett útbaigazító táblákat!
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Nyírszôlôs történetérôl mesélt érdekességeket Kovács
Lászlóné Jucika néni azon a
helytörténeti kiállításon,
amely a településrész életét
mutatta be az 1820-as évektôl napjainkig. Jucika néni
elmesélte, hogy 1870-ben
alapult a település, majd
1922-ben különvált Kótajtól.
Az 1973-as egyesülésig
önálló közigazgatási egységként mûködött. Az írásos
dokumentumok 1430 lélekrôl tesznek említést, innen
bôvült a településrész lakóinak száma. Jucika néni szerint az itt élôk mindig is rendes, egyszerû, dolgos emberek voltak, akik szinte a semmibôl küzdötték fel magukat. Érdekességként említette, hogy Nyírszôlôs nyugati
oldalán még ma is tirpákok
élnek, ott laknak a
Henzselek, a Jánószkiak és
a Csernyikek. Az itt élô emberek nagy része katolikus
vallású, de sokan evangélikusok és lutheránusok. A kiállítás része annak a rendezvénysorozatnak, amelyet
Nyírszôlôs és Nyíregyháza
egyesülésének 40. évfordulója alkalmából rendeztek a
helyi általános iskolában.
Nyíregyháza és Nyírszôlôs
egyesülése az itt élô embe-

SZERZÔ: MIKITA-ERDÔS

Nyírszôlôs és Nyíregyháza
egyesülésének 40. évfordulóját ünnepelték
pénteken és szombaton a
településrész iskolájában.
A jubileumi esemény
kapcsán helytörténeti
kiállítással, néptáncbemutatókkal és egész napos
családi juniálissal várták
az ünneplôket.

A hét témája NYÍRSZÕLÕS

rek mindennapjait sokban
megkönnyítette.
Jászai Menyhért alpolgármester, a településrész önkormányzati képviselôje elmondta: – Együtt sokkal könnyebb,
együtt sokkal jobb. Egy nagyváros óriási lehetôséget ad az
emberek számára. Munkahely, iskola, mûvelôdés. Ez
egy nagyon jó kapcsolat. És
hát természetesen közben
Nyírszôlôs fejlôdése nem állt
meg: növekedett a lakosságszám, sokan kiköltöztek a városból. S ma már mondhatjuk
azt, hogy az egyik legszebb
kertvárosa Nyíregyházának,
amely megôrizte falusias báját, ugyanakkor egyre inkább
épül ki, nyújtja azokat a szolgáltatásokat, amit joggal elvárnak tôle a lakók.
A jubileumi rendezvénysorozaton a múlt felidézése után
néptáncbemutatók következtek, hiszen a Szôlôskerti Általános Iskolában nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományápolásra.
Ágoston Ildikó, a Szabolcs
Néptánc Egyesület elnöke, a
helyi közmûvelôdési színtér
vezetôje diákokat készített fel
a rendezvényre. Kifejtette: –
A Szabolcs Táncegyüttes tiszteletét rója le ebbôl az alkalomból azzal, hogy Erdélyország
Tündérkert címû önálló estünket most láthatja elôször a nagyközönség. A nyírszôlôsi általános iskola jelentôs utánpótlásbázisunk, 70 gyerekünk van
ebbôl az intézménybôl és ha
nem is mindenki, de a legügyesebbje fellép a mai mûsoron.
A gyerekek somogyi ugróst,
vásári jelenetet, gyermekjátékokat, botos és üveges táncokat adtak elô. A nagyobbak
gyimesi, mezôségi és boncidai
táncokkal szórakoztatták a közönséget.
Az ünnepi események szombaton családi juniálissal
folytatódtak. A tirpák gasztronómiai verseny mellett ju-

bileumi labdarúgókupa, bûvészbemutató, iskolás és
nyugdíjas csoportok fellépése volt a program, este a Cool
Rock Band és az Irigy Hónaljmirigy lépett fel. A szervezôk azt sem hagyták, hogy
a vendégek üres hassal ünnepeljenek: egy tányér babgulyással mindenkit megvendégeltek.

Feljegyzések 1800-tól lelhetôk fel. Ennél fogva szôlôültetvények már az 1800-as években voltak. Azelôtt még a kótaji birtokosoknak libalegelôül szolgáltak a község dimbes-dombos
területei. Az 1860-as években Feczenkó János elsô tanító-mester emlékeinek alapján vannak feljegyzések. 1860-ban készült
térképen Nyírszôlôs, Szôlôs-hegy néven szerepel. 1870-ben
még igen kevesen laktak itt. Elsô lakói, név szerint Bodnár
János görög katolikus és Racskó Mihály evangélikus lelkész
voltak, de rövid idôn belül még 10 család telepedett le. Az elsô
lakók többnyire nyíregyházi tirpák gazdáknál szolgáló munkások voltak, akik a gazdák borházai mellé épített kunyhóban
laktak. Alkalmi munkából éltek és a kótaji földbirtokosoknak
dolgoztak. Ekkor kb. 35 forintért kelt el egy nyilas szôlô. Az
1880-as években már erôsödött a település. Ezekben az években kb. 100 család lakott itt 600 lélekszámmal. Fôleg a Felvidékrôl érkeztek és jöttek sokan, számos család Galíciából is.
Az elsô lakosok mindnyájan szláv nyelven beszéltek, de a
visszaemlékezésekbôl tudjuk, hogy Bodnár János és Tóth Mihály akkori görög katolikus fôgondnok, illetve volt községi
bíró édesapjaik tudtak magyarul is. 1890-ben épült fel a
„Brenner” domb tetején a görög katolikus templom, s átkerültek a templom fatornyába a temetôben levô harangok is. A
fatorony 1900-ban villámcsapás következtében leégett, a harangok összetörtek. 1907-ben épült meg a végleges kôtorony,
amely 3 új harangot kapott. Ezekbôl kettôt az elsô világháború idején elvittek és beolvasztottak. 1897-ben a görög katolikus egyház szervezésében megindult az elemi iskolai oktatás.
1903. december 3-ai bejegyzés szerint, a szôlôskerti lakosok
kezdeményezik az önállósulást. Ez idôben az iskolai oktatás
egy nádtetôs földházban volt a mai Csabagyöngye utcában. A
település fejlôdésében következô állomás 1922. január 1.,
amikor is önálló községgé alakult és a Kótaji községtôl különvált. A neve ekkor lett: Nyírszôllôs! A függetlenedés elsô lé-
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péseként a temetô és a hitélet elkülönítését tûzték ki célul. A
lakosság jelentôs része ekkor a Dobos-féle gazdaságban kapott munkalehetôséget. Jelentôs építkezés volt ekkortájt.
Megépült az iskola és a hozzá kapcsolódó szolgálati lakás,
valamint a jegyzôség. Az I. és a II. világháború Nyírszôlôst
sem kerülte el. 1944-ben az iskolába beszállásolták a magyar, késôbb a német katonákat. A tanítás megszûnt. 1944.
október 31-én kezdôdô orosz megszállás után pár nappal
megjelentek a románok, de az oroszok is maradtak. A faluban az iskolában rendezték be szállásukat. Néhány hónapos
ottlétük alatt jóvátehetetlen károkat okoztak az iskola összes
dokumentumának elégetésével. A tanítás 1945 tavaszán indult újra. 1946-47-es tanévben új fejezet kezdôdött az oktatás, így a nyírszôlôsi iskola életében is. Életbe lépett a 8 osztályos iskolatípus. Ekkor 330 fô a tanulói létszám. Könyvtár
nem létezett, Tomasovszki János tanító úr (késôbb már iskolaigazgató) – ahogy faluszerte szólították – saját családi
könyvtárából hordta ki a könyveket aktatáskájában a gyerekeknek. Az 1950-es években az iskolában óriási sportélet
folyt. A nyírszôlôsi tanulók az országos versenyeken mindig
élvonalban végeztek. 1959-ben Tomasovszki igazgató úr szervezésével megindult az iskola bôvítése, mely javarészt társadalmi munkában folyt. Az ô neve fémjelzi, hogy beindult
Nyírszôlôsön a „Dolgozók Iskolája”. Rendkívül kemény dolog volt. A nyírszôlôsi felnôttek napi 13 óra munka után holtfáradtan érkeztek munkahelyükrôl este 18.00 órára az oktatásra. Nyírszôlôs mindössze 8 kilométerre fekszik Nyíregyházától, mégis a „Nyírségi Kisvasút” teremtette kapcsolattól
eltekintve, szinte teljesen el volt zárva a várostól. A Nyíregyházát és Nyírszôlôst összekötô út megépítésére 1952-ig kellett várni, majd a 80-as években épült meg a Sóstóhegyi és a
Buji összekötô út. Míg a település villamosítása 1958-ban
történt meg. Vezetékes víz csak a 70-es, 80-as évek fordulóján érkezett meg. A közmûvek teljes kiépítése, a szennyvíz
és csapadékvíz elvezetése napjainkban is tartó folyamat.
Nyírszôlôs lakossága az elmúlt 40 évre visszatekintve dinamikusan fejlôdik. A lakosság Nyíregyháza-Nyírszôlôs Egyesülésének évére, azaz 1973-ra 2200 fô. Mára ez a szám 5000
fôre emelkedett. A lakosság száma folyamatosan növekszik.
Nyírszôlôs szép, korszerû kertvárosias környezetté vált. Rendelkezik új kerékpárúttal, kibôvült korszerû iskolával és sportcsarnokkal, valamint óvodával. A sportpálya és játszótér folyamatosan épül-szépül. Az egyházakban aktív hitélet folyik.
A településrész építése-szépítése, természeti értékeinek megóvása közös ügy. A lakosság összefogása példaértékû. Ôrizzük meg utódaink számára ezt a kincset, hiszen „MÚLTUNK
NÉLKÜL NINCS JÖVÔNK”.
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Visszatekintés Nyírszôlôs kialakulására, fejlôdésére
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Fekete Péterrel nyitott a Szabadtéri Nyár Vendégszereplés
Program:

A Fekete Péter címû zenés
vígjátékkal megkezdôdött
a Szabadtéri Nyár rendezvénysorozata. A szervezôk
úgy állították össze a
programokat, hogy a nyári
hónapokban mindenki
számára elérhetô, komplex
szórakozási lehetôséget
nyújtsanak a családoknak.
Pénteken este az idôjárás is kegyeibe fogadta a Szabadtéri
Nyár programsorozatának nyitóelôadását. A megszépült szabadtéri színpad kertjébe idôben
érkeztek a vendégek, de sokan
hoztak magukkal esernyôt és
pokrócot a még kiszámíthatatlan júniusi estén. Az elsô hétvégi elôadáson a Fekete Péter
címû zenés vígjátékon szórakozhatott a közönség.
A nyári szabadtéri programsorozat szervezôi a kínálat összeállításában arra törekedtek,

hogy mûvészileg is vállalható
legyen, de elég is legyen az
erre szánt költségvetés.
Tasnádi Csaba, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója elmondta, azt szeretnék, hogy a
nyári hónapokban mindenki
számára elérhetô, komplex
szórakozási lehetôséget nyújtsanak a családoknak. Péntekenként nosztalgia kertmozi
lesz, szombat délutánonként
pedig gyermekelôadásokkal
várják a közönséget, egységesen 100 forintos belépôvel.
A filmes estéknek a Best of
VIDOR címet is adhatnánk a
kínálatot tekintve, de láthatjuk
a színpadon a Cigányprímás
címû operettet, Mészáros Árpád Zsolt koncertjét, és a
Maga lesz a férjem címû zenés vígjátékot is. A szervezôk
jókedvû nyarat ígérnek a nyíregyháziaknak a szabadtéri
színpadon.

június 22., 17.00 A kismalac és a farkasok, bábjáték gyerekeknek
június 29., 20.00 Kálmán Imre: Cigányprímás operett
Esônap: június 30.
július 6., 17.00 Csalóka Péter, vásári játék
július 13., 20.30 MÁZS koncert. Vendégek: Kazár Ticiána,
Cserepánya Miroszláv, Nyíregyházi Hölgykoszorú és meglepetés fellépôk. Esônap: július 14.
július 20., 17.00 Angyalbárányok zenés népmese bábokkal
július 27., 17.00 Az aranyhajú királylány bábjáték kicsiknek
és nagyoknak
augusztus 3., 20.00 Nóti–Nemlaha: Maga lesz a férjem! zenés vígjáték. Esônap: augusztus 4.
augusztus 10., 17.00 Csicseri történet berbencés bábjáték
augusztus 17., 17.00 A székely menyecske meg az ördög népmese bábokkal
„Best of VIDOR”:
Péntekenként este nosztalgia kertmozi
június 14. Üvegtigris 3
június 21. Lora
június 28. Valami Amerika 2
július 05. Zimmer Feri 2
július 12. Pánik
július 19. Made in Hungaria
július 26. Mázli
augusztus 02. Kaméleon
augusztus 09. Tamara
augusztus 16. Kontroll

„Add az idôd! Add a
hangod!” címmel felolvasónapot tartottak Nyíregyházán. A Vakok és
Gyengénlátók SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Egyesülete stúdiójában
önkéntesek olvastak fel
irodalmi mûveket, amelyekbôl az egyesület cd-t
készít a látássérülteknek.

Kósa Tímea, Nyíregyháza alpolgármestere volt az elsô felolvasó az „Add az idôd! Add
a hangod!” elnevezésû napon.

Kósa Tímea alpolgármester asszony az elsõ felolvasó

Karinthy novelláját választotta, de a nap során a prózai
mûvek mellett versek is elhangzottak a Vakok és Gyen-

génlátók Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesülete stúdiójában. Az egyesület 2006
óta folyamatosan megrende-

Felújított tûzôrség
zi a felolvasónapot, ahol önkéntesek adnak elô egy-egy
maguk által választott irodalmi mûvet. Egy-egy felolvasónapon mintegy 50 irodalmi alkotást rögzítenek a vakok és
gyengénlátók egyesületének
nyíregyházi stúdiójában, így
már több száz vers, illetve
próza áll azok rendelkezésére, akik hanganyagként szeretnének a mûvekkel megismerkedni. A rögzített hanganyagok a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-SzatmárBereg Megyei Egyesületén
keresztül 5–600 emberhez juthatnak el.

84. Ünnepi Könyvhét a Kossuth téren
Könyvbemutatókon,
vásáron, író-olvasó találkozókon és dedikálásokon
vehettek részt azok, akik
ellátogattak az idei könyvhétre. A 84. alkalommal
megrendezett esemény
hosszú évek után tért
vissza régi helyszínére, a
Kossuth térre.
Írók, költôk és persze a mûveik – ôk voltak a fôszereplôk az Ünnepi Könyvhéten,
mely kulturális eseményt 84
éve rendezik meg. A könyvhét régen a Kossuth téren zajlott, de jó pár éve már a
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Nagy sikert aratott a „Vegyen egy könyvet, tegyen egy könyvet” akció

könyvtár adott neki helyszínt.
A könyvek és szerzôik a hétvégén visszatértek a város fô-

Elôször Szatmárnémetiben léptek fel a Sorompók Nélkül Nemzetközi Multikulturális Fesztiválon, ami a Partium legjelentôsebb színházi fesztiválja, s egyben a város legfontosabb kulturális eseménysorozata. A Keresztes Attila rendezte elôadás
tíz színészének munkáját egy 25 fôs nyírségi stáb segítette.
Különlegessé tette a színpadi munkát és a szerepformálást,
hogy az itthon megszokott kamarapódium helyett nagyszínpadon játszották a mûvet. Mivel a nézôk között voltak magyarul nem beszélôk is, ezért számukra, ahogyan késôbb
Marosvásárhelyen is, románul feliratozták az elhangzottakat
a színpad felett.
Hazatértük után egy nappal újra útra keltek. Ezúttal jóval nagyobb távot tettek meg: Marosvásárhelyen, Székelyudvarhelyen és két alkalommal pedig Sepsiszentgyörgyön léptek színre
Csokonai tündérbohózatával. Az elôadás rendezôje egyébként
a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mûvészeti igazgatója. A
nyíregyházi színészek meghívást kaptak a székelység oktatási és szellemi központjának számító város rádiójának Színdaraboló címû mûsorába is.
Csokonai legmókásabb vígjátékát, az 1799-ben Csurgón, a
diákjai számára írt komédiát ezúttal is Tóth Károly, Pregitzer
Fruzsina, Nagyidai Gergô, Petneházy Attila, Illyés Ákos,
Fellinger Domonkos, Barta Éva, Balogh Gábor, Munkácsy
Anita és Varga Norbert játszották.

A gyermek bábelôadások, illetve a nosztalgia kertmozi vetítésére a jegyek csak 100 forintba kerülnek. A vetítések kezdete: 21.00 óra. Jegyek a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában, valamint elôadás elôtt 1 órával a helyszínen válthatók!
Jegyiroda: Nyíregyháza, Országzászló tér 6. Telefon: 42/507006, 507-007, 20/4621-501. Szabadtéri Színpad, Nyíregyháza, Benczúr tér 22. Jegypénztár: 42/310-208

„Add az idõd! Add a hangod!”

SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

A Móricz Zsigmond Színház Az özvegy Karnyóné és a
két szeleburdiak címû nagysikerû vígjátékot mutatta be
az elmúlt napokban Erdély és a Partium több városában.

terére, beszélgetés, bemutató,
dedikálás volt a program.
Több nyíregyházi író is meg-

jelent a rendezvényen. Ferenczik Adrienne, a Nyíregyházi Televízió szerkesztô-riportere is bemutatta második
regényét.
Az Incognito története egy tóparti szállodában játszódik az
osztrák határ mentén, a helyszín hangulata tökéletesen alkalmas arra, hogy a szövôdményes történetnek otthont adjon.
A kötet Endrei Judit ajánlásával jelent meg, a televíziós azt
írta róla: „Ettôl a könyvtôl
házasságok fognak felbomlani, de lehet, hogy ez jobb,
mintha megmaradnának.”

Tûzoltó-felszereléseket és tûzoltófecskendôket újított fel
a Sóstói Múzeumfalu és a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közösen. A már
használaton kívüli tárgyi emlékek renoválásában 10
nyugdíjas tûzoltó is segített.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A tûzoltóság szakmai múltját és az elmúlt évtizedeket mutatja
be az a tûzôrség, amelyet 1984-ben, a nyíregyházi tûzoltóság
fennállásának 100. évfordulóján hoztak létre a Sóstói Múzeumfaluban. Akkor szatmár-beregi tûzoltószertárak mintájára
készült el az az épület, amelyben az 1900-as évek elsô évtizedeinek tûzoltási munkálatait mutatták be. A lánglovagok egykori eszközeit az ország különbözô pontjairól hozták Nyíregyházára.
Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója elmondta: – A
nagyhírû Köhler István budapesti tûzoltószer-gyárosnak találtak a falvakban két szép szerét, egy lajtoskocsit és egy fecskendôkocsit, azt hozták ide. A késôbbiekben szükség volt motoros fecskendôre is. Találtak is egyet, ami 400 liter vizet nyom
át percenként. Azt is behozták, felújították, de eltelt 29 év.
A tûzoltósági emlékek renoválásában és a tûzôrség kifestésében 10 olyan nyugalmazott tûzoltó is segédkezett, akik 29 évvel
ezelôtt aktív korukban a megvalósításban is részt vettek. A
tûzoltók kiemelt feladatuknak tekintik tárgyi emlékeik megóvását és bemutatását.
A Sóstói Múzeumfalu tûzôrségének felújított eszközeit már
láthatják az érdeklôdôk.
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Események – programok – érdekességek

Legyen megyebeli idén
az Év Fája!
Az Év Fája kitüntetô címért 2013-ban a Sóstói Múzeumfalu is
„harcba száll”, a nyíregyháziak egyik kedvencét: a faluközpontban élô fehér nyárt nevezik az Év Fája Versenyre! A pályázatot június 10-éig benyújtották, a támogatásokat pedig külön köszönik!
Nyíregyháza-Sóstófürdô síkvidékét uraló fehér nyárfa
(Populus alba) a Sóstói-erdô szélén növekszik, a Felsô-Tiszavidék népi építészeti emlékeit bemutató Sóstói Múzeumfalu
ékessége és megannyi városlakó, idelátogató kedvence.
Története mindössze 1990-ig vezethetô vissza, mikor a szél
fútta magból csemete fejlôdött. Élete 23 esztendeje alatt megközelítôleg 25 méteres magasságot ért el koronája, törzsének
átmérôje pedig 348 centiméter. A Kárpát-medencében ôshonos fajta (már a honfoglalók is találkozhattak vele) igénytelen, szívós, gondozást nem igényel. Az évek során egyszer
sem támadta meg kártevô.
Megyénk lakói egy emberként kívánják, hogy a nyírségi homokban még évtizedekig jól érezze magát!

HIRDETÉS

Új sütõipari termék a
Vela Pékségben
Dr. Kruppa József,
Kisvárdán élô agrármérnök még 2005-ben
kísérletezte ki durum és
rozs nemesítésébôl azt
az államilag elismert
Hungaro durumrozst,
mely étkezési tritikálé.
Azt a világon egyedülálló
gabonafélét, melybôl a teljes kiôrlésû rozscipót, fehér
veknit, magvas kockát, illetve kiflit készítik, és próbasütés után már a Vela
Pékség valamennyi boltjában megvásárolható.

A Hungaro durumrozs fajta lisztjébôl adalékanyagmentesen, küllemre, ízre,
tartósságra az egyéb sütôipari terméktôl nem lemaradva – készíthetô élelmiszerek forradalmasítani
tudják a sütôipari termékek
egész sorát.
Kitûnô táplálkozási-élettani hatású, a búzánál magasabb rost-, fehérje-, ásványianyag-, B-vitamin,
E-vitamin alacsonyabb
szénhidrát- és energiatartalommal.
(x)

Kóstolja meg Ön is!

Ilonka néni 90 éves
Szépkorút köszöntöttek Nyíregyházán. Tóbiás Andrásnét
kilencvenedik születésnapjából üdvözölte Mussó László
önkormányzati képviselô és
Simai Istvánné szociális ügyintézô. Ôk adták át a kormány

SZAVAZZON A NYÍRTÁVHÔ
ÚJ ARCULATÁRA

1. számú logóterv

2. számú logóterv

A Nyírtávhô Kft., csatlakozva a nyíregyházi önkormányzati intézmények egységes megjelenéséhez, arculatváltásra készül. Kíváncsiak vagyunk fogyasztóink véleményére is, kérjük szavazzon, hogy a fent látható logótervek közül melyiket
találja a legalkalmasabbnak arra, hogy a Nyírtávhô Kft. új emblémája legyen.
Szavazatát 2013. június 30-áig várjuk honlapunkon, melynek elérhetôsége:

http://www.nyirtavho.hu
Végleges döntésünknél figyelembe vesszük fogyasztóink szavazatait is.
A következô fûtési szezon kezdetén (2013. szeptember 15.) már az új arculattal
jelenünk meg.
Köszönjük szavazatát!
Tisztelettel:
NYÍRTÁVHÔ KFT.

és az önkormányzat emléklapját is.
Tóbiás Andrásné Nyíregyházán született. 4 gyermeke és
7 unokája van, de augusztusra várja a család a 2 dédunokát is. Ilonka néni egy fuvarozó társaságnál dolgozott
közel tíz évet, de volt idôszak,
amikor egy bölcsôdében vállalt munkát. 20 éve özvegy,
most is családja körében él.

Nyomozzunk együtt
a Katlanban!
Ugye Önök is egyre több idôt
töltenek el a számítógépük,
televíziókészülékük, telefonjuk, tabletük elôtt? Az internet, a virtuális világ mára
már visszavonhatatlanul és
végérvényesen az életünk része lett. A szürke hétköznapok, a mérhetetlen információáradat, ami nap mint nap
elér bennünket, néha jó elmenekülni egy-egy órára,
hogy kikapcsolódjunk ebbôl
a „gépesített világból” a barátainkkal, munkatársainkkal, vagy esetleg a családdal.
Mi is ezt tettük, amikor egy
ismerôsünk által ajánlott,
egészen újszerû játékot próbáltunk ki Nyíregyházán,
amit csak úgy neveznek,
hogy: a „KIJUTÓS JÁTÉK”.
Hogy mi ez a játék? Azoknak, akik már játszottak valami hasonlót számítógépen,
nem lesz ismeretlen az elnevezés, azonban ez mégis egy
merôben új élmény. Ez egy
igazán jó „csapatépítô tréning”, amiben egymásra,
pontosabban egymás tudásá-

ra vagytok utalva, hiszen itt
nem fizikálisan, hanem szellemileg kell társként együttmûködnötök társaitokkal és a történettel (a történet egyébként
kb. 3 havonta változik) ahhoz,
hogy kijuthassatok. A játékban
2–5 fôs csapatok vehetnek
részt, azonban itt nem mással
kell megküzdeni, hanem magával az idôvel, hiszen 1 óra
alatt kell teljesíteni a küldetést.
Az általunk játszott történetben nyomozó tisztek voltunk,
akik egy házkutatás során egy
körözött bûnözô lakását kutatták át, nyomokat keresve, hogy
kideríthessék, hogy az illetôt
hol lehet megtalálni a lakásban
rejlô nyomok alapján.
Anélkül, hogy részleteket árulnék el (hiszen ez nem lenne
fair a játék alkotóival és a késôbbi játékosokkal szemben),
elmondhatjuk, hogy három
helyiséget kellett bejárnunk.
Elsô körben mindenféle elrejtett tárgyakat pl. ládákat, lakatokat kellett megkeresnünk,
azután fejtörôket oldottunk
meg, számok alapján kódokat

fejtettünk meg, majd hoszszabb-rövidebb gondolkodás
után összegyûjtve az információkat 2 újabb szobába jutottunk. Ezekben a helyiségekben is fejtörôk sora várt
és miután mindezeket megfejtettük, mintegy 53 perc izzasztó keresés és gondolkodás után egy hatjegyû kód segítségével kinyílt az elektromos ajtó és KISZABADULTUNK! Ugyan nem rekord,
hiszen mint megtudtuk, az
37 perc, de így is szép eredmény, hiszen a csapatok harmadának ez nem is sikerül.
Igazi kihívást és feledhetetlen szórakozást nyújtott ez az
egy óra a családnak. Jó program lehet baráti társaságoknak, vagy munkahelyi közösségnek is.
Aki még nem próbálta, mindenképpen kutassa fel a NyírPlaza emeletén a Camelot
Katlant, hiszen ez egy igazi
SZELLEMI SPORT.
Mi már alig várjuk a következô történetet!
2013. június 14.
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Könyv Kurucz Gyula írói világáról
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

A 84. Ünnepi Könyvhéten
megjelent egy kötet Kurucz
Gyula írói világáról. Kurucz
Gyula 1944-ben született a
szabolcsi megyeszékhelyen.
Debrecenbe járt egyetemre,
német–magyar szakon diplomázott, majd a párizsi Sorbonne hallgatója lett. Számos
területen dolgozott, volt pedagógus, mûfordító, igazgató,
dramaturg, rovatvezetô. Bárhová is sodorta az élet, az írás,
az irodalom mindig is központi
helyet foglalt el szívében.
Megjelentek már mûfordításai,
kritikái, esszéi, tévéjátékai, és
ô jegyzi a Hungaria Litterata
címû mûvelôdéstörténeti
könyvet is. Szépíróként az
1950-es évek világa fogta meg,
a falusi élet és az értelmiségi
emberek helykeresése. Törpék
és Mikulások címû új alkotása csöppet sem gyerekeknek
szóló történeteket mesél el.
Mai világ, mai emberek groteszk köntösben – így foglalja
össze röviden könyvét a szer-

zô. A kötet rövid történeteket
tartalmaz, amelyekben torzulás és önkeresés jelenik meg,
egyszer keserû, egyszer pedig
egy nevetséges világban. Szereplôi tejbe taszított kisegerek,
ragadozóvá permetezett gyíkok, akik közé nem menekül,

nem bújik a szerzô, hanem
groteszk látásmóddal elôremegy abba a világba, amely a
meséket már nélkülözi. Kurucz Gyula szerint azonban a
felnôtteknek is szükségük van
a mesés történetekre.
A Törpék és Mikulások címû
könyvvel szinte egy idôben
Gerliczki András Kurucz Gyula írói világáról jelentetett meg
egy kötetet. Saját bevallása
szerint ez egy csöppet sem volt
egyszerû, hiszen ôk egyszerre
barátok, egymás olvasói és kritikusai. Gerliczki András elmondta, ezeket a szerepeket
kellett a könyvében összeegyeztetni. Így született meg
egy 100 oldalas portré Kurucz
Gyuláról és írói világáról.
Kurucz Gyula ajándéknak és
meglepetésnek érzi a róla megjelent könyvet, amely egyben
tükröt is tart elé. Azt mondta,
most legalább lehetôsége nyílik arra, hogy áttekintse azt a
35–40 évet, mióta ír. Az olvasáshoz a nyugalmat, a csendet
szereti, már egyetemista korában is sokat olvasott. Ez a szo-

kása azóta is megmaradt, amikor lenyugszik a Nap, elcsendesül a világ, akkor van lehetôsége a koncentrált olvasásra.
Kurucz Gyula az Ünnepi
Könyvhét nyíregyházi megnyitóján azt vallotta: – Ne engedjük magunkhoz a pusztító
fogyasztói sugalmazást, ne becsüljünk többre négy sört, három doboz cigarettát, két gyatra mozijegyet, mint egy megtisztító, belénk hatoló, lényegünkre ébresztô regényt, vagy
verseskötetet! A futószalagon
gyártott, silány szériadivat nem
segít tartalmasan élni, annál
inkább a szellem, a mûvészet
velünk rezgô kincsei!

Új polgárõr egyesület alakult Butykán
A Butykán élôk többször jelezték a terület önkormányzati képviselôjének, Kósa Jánosnak,
hogy annak ellenére nem érzik magukat biztonságban, hogy a városrészben már mûködik polgárôrség. A képviselô utánajárt, és van
törvényi lehetôsége annak, hogy akár több
szervezet is mûködjön itt, így a napokban megalakult a Nyíregyháza-Császárszállás Polgári
Szövetség. A 13-as számú egyéni választókerület képviselôje, Kósa János lapunknak az ala-

kuló ülés után elmondta, hogy lakossági igényre
alakult meg az új szervezet. Jelenleg 12 fô teljesít majd szolgálatot a városrészen. Az egyesület elnökévé Holik Jánost választották az alapító tagok, akik azt vállalták, hogy rendszeres
járôrözéssel növelni fogják a lakosság biztonságérzetét. Kósa János azt is elmondta, hogy a
választókerületben vannak jó példák, hiszen
Mandabokorban és Rozsréten is jól teljesít a
helyi szervezet.

Ivó-napot
ünnepeltek
a nyugdíjasok
A Gyertyafény Nyugdíjas Egyesület
az Erdei Tornapályán ünnepelte
az Ivó-napot 2013. május 28-án.
Fotó: Gyuka Ferenc

12

2013. június 14.

Érdekességek

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

AKTUÁLIS

X. „Gyógyító” Szent Iván-éj a Sóstón Pályázat idôseknek
A Sóstói Múzeumfaluban immár tizedik alkalommal gyûlnek össze június 23-án, a nyári
napforduló idején, hogy a szláv
hatásra elterjedt tûzrakás hagyományának hódoljanak az
esztendô legrövidebb éjszakáján. A szokás mára szinte teljesen kikopott a köztudatból, az
északi és szláv népek ma is élô
gyakorlatával szemben.
A „Gyógyító” éjszaka misztikuma 21 órakor kezdôdik a
Fûben, fában, hitben orvosság
címû idôszaki tárlat megnyitójával. Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató egy kiállításban foglalja össze az északtiszántúli parasztság nyavalyáinak eredetére, tünetére és
kezelésére vonatkozó hagyományozott ismeretanyagot, a
rendelkezésre álló eszközöket
és eljárásokat. Az érdekes att-

Tûzugrás párban

rakciót dr. Kührner Éva könyvtárigazgató nyitja meg.
22 órától a rendezvény gyökeréig nyúlnak vissza. Azokhoz az idôkhöz, amikor még
a népzene és irodalom köré
csoportosult a programok java

része. A meghívott vendégek
között már szerepelt Tarczy
Gyula elôadó- és Nagy Csaba tárogatómûvész, most – a
jubileum alkalmából – ismét
tevékeny közremûködôk lesznek: tárogatószó kíséretében

a szentiváni tûzet lobbantják
lángra a faluközpontban.
A porták tarka megvilágítása,
a pattogó tûz fénye mellett
pálinkakóstolás és népi gasztronómiai bemutató színesíti
majd a koromsötét estét. A
tûzugrás elôtt pedig Rúzsa
Magdi élô koncertje teremt
különleges légkört.
Éjfélhez közeledve a Nyírség
Táncegyüttes tagjai magyar és
kelet-európai néptáncokból és
népszokásokból összeállított
mûsort mutatnak be, amit rögtön a tûzugrás követ: a táncosok irányításával (egyedül
vagy párban) veselkedhetnek
neki a feladatnak, hogy biztosítsák szerelmüket, egészségüket és persze a bô gyermekáldást is egy kerek esztendôre! – a szökkenések számával
azért csak óvatosan…

Az Emberi Erôforrások Minisztériumának Szociális és
Családügyért Felelôs Államtitkársága a korábbi években
meghirdetett Életút (2011) és „Hogyan ôriztük meg…”
(2012) pályázatok sikerére tekintettel újra meghirdeti életés/vagy házasságtörténet-írói pályázatát 60 év feletti pályázók részére.
A pályázat célja, hogy a sok esetben csupán az elbeszélôk emlékei között élô történetek, események, hagyományok, szokások, morális értékek átörökítôdjenek a következô nemzedékek számára.
Az alábbi témakörökben várják a 60 év felettiek pályázatait: – életút, pillanatképek; – történetek és történelem; –
a házasság összetartó ereje.
A pályázatokat elektronikus formában kell megküldeni
az eletut@ncsszi.hu címre.
További részletek a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai
Intézet honlapján olvashatóak.

Rotary konferencia

A Szemle szemléje Nyírségi vágta – ketten Pesten
Megjelent a Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle idei elsô
száma. A megyei önkormányzat negyedévente megjelenô társadalomtudományi, irodalmi, mûvészeti
folyóiratának mostani száma felidézi egyebek mellett,
milyen szenvedéseket okozott az itt élôknek a II.
világháború.

A Tímár színeiben induló Bálint István nyerte a Nyírségi Vágtát. Ô képviselheti a térséget a Nemzeti Vágtán. Mellette a
második helyezett zsoké Gyurcsán Róbert is ott lehet a megmérettetésen. A lovas Ajakot képviseli majd Budapesten. A
Nyírségi Vágtán nagy volt az érdeklôdés, rendkívül izgalmas
futamokat láthattak a nézôk. A Kamasz Vágta döntôjében még
egy nagy bukás is történt, szerencsére komolyabb sérülések
nélkül.

Bene János múzeumigazgató a nyíri bakák Donhoz, többségük halálához vezetô útját követi nyomon.
A megyénkben született Turbuly László tízéves volt, amikor falujukhoz érkezett a front. Az azóta elhunyt szerzô az
átélt szörnyûségekre emlékezett vissza az egykor papírra
vetett feljegyzéseiben.
Megrendítô Nagy Ferenc címzetes levéltárigazgató évtizedekig tartó kutatása édesapja sírjának megtalálásáig.
Egyebek mellett olvashatjuk Marik Sándor interjúját a 80
éves Tóth Sándor Munkácsy Mihály-díjas szobrásszal, megtudhatjuk Hamar Péter jóvoltából, hogyan tükrözôdik a
kuruc kor világa a magyar játékfilmekben, de tájékozódhatunk a Karádi Zsolt szerkesztette folyóiratból az Európai Unió válságból való kilábalását segítô „Európa 2020”
stratégiáról is.

Seszták Oszkár (balról a második) társadalmi nívódíjat kapott

Nyíregyházán tartotta konferenciáját és közgyûlését a Magyar
Rotary Clubok Szövetsége. A szervezet 47 klubban több mint
ezer tagot tömörít az országban. A pénteken kezdôdött háromnapos rendezvényre a helyi szervezet tagjain kívül több
száz rotarysta érkezett Nyíregyházára, köztük az elmúlt évi
indiai világelnök is. Az ülésen Seszták Oszkár, a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Közgyûlés elnöke vehette át a Rotary
Társadalmi Nívódíjat.

Hajdúnánásra jön Európa
leglátványosabb szabadtéri
dinoszauruszkiállítása
Jönnek az ôskor
óriás lényei

kihalásuk okait. Még a mosA dinoszaurusz szó
jelentése félelmetes gyík tanában talált leletek is szá-

55 élethû és életnagyságú, tudósok legújabb kutatásai alapján készült dinoszauruszmodell kápráztatja el a látogatókat. A Jurassic Park címû
film hatására hihetetlen népszerûségnek örvendenek az
ôskor óriás lényei, felnôttek és
gyerekek egyaránt szívesen
megcsodálják ôket. Egy idôutazás várja Önöket, egy régmúlt világba, mely 100 millió évre nyúlik vissza.

Voltak kisebb méretûek is,
azonban mindenki számára a
legismertebbek az óriás példányok, mint a Tyrannosaurus
Rex, Brontosaurus, Tripceraptos és társaik. Ezeket a neveket minden gyermek ismeri. 1677-bôl származik a legrégebbi feljegyzés dinoszauruszcsontokról és akkor azt
egy óriás elefánt csontjának
hitték. Évszázadoknak kellett
eltelni, míg végre beazonosították és megállapították,
hogy a csontok valójában egy
dinoszaurusztól származtak.
Ez idôtôl fogva számos paleontológus (ôslénykutató)
kutatja ezen állatok életét és

200 millió évvel
ezelôtt
...kezdték el uralni a Földet,
erdôkön és mocsarakon átvonulva, korlátlan urai voltak a
földkerekségnek. Az óriási dinoszauruszokról beszélünk.

mos kérdést hagynak válasz
nélkül.

Mit láthatnak a kiállításon?
55 olyan dinoszauruszmodell
látható a kiállításon, melyet
a világon egyedülálló módon
tudósok, paleontológusok
bevonásával készítettek a legfrissebb tudományos ismeretek alapján, életnagyságban.
A kiállítás minden korosztály számára felejthetetlen!
(x)
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SPORT

A jó statisztika is kevés volt a válogatottsághoz
Sikeres esztendô van
Mohácsi Máté háta mögött.
A nyíregyházi kosaras a
statisztikák szerint az
egyik legjobb magyar
játékos volt a bajnoki
mezônyben. Ennek ellenére nem kapott meghívót a
válogatottba, a Marso
NYKK-val viszont szerzôdést hosszabbított.
– A bajnoki döntô után azonnal beindult az átigazolási
piac, több meglepetéssel is
szolgálva. A pletykák szerint
Mohácsi Mátét is szívesen
látta volna több együttes is, de
ô inkább maradt. Mi szólt
Nyíregyháza mellett?
– Egy jó másfél hónapos tárgyalássorozat eredménye
volt, hogy megállapodtunk a
vezetôkkel. Jövôre szeretném

befejezni a jogi egyetemet
Debrecenben, ezért nem akartam az utolsó év elôtt váltani.

Mohácsi Máté

A csapattól is olyan ajánlatot
kaptam, ami megfelelô, én
pedig szeretnék jövôre is húzó
ember lenni.
– Az elmúlt szezonban is

kulcsjátékos volt. Milyen társakat kap a következô évre,
léphet-e elôre a Nyíregyháza?
– Amikor beszélgettünk a tulajdonosokkal, nekem nemcsak anyagilag és szakmailag
voltak kéréseim, hanem legfôképpen azt szerettem volna,
ha egy erôs csapat épülne jövôre Nyíregyházán. Erre most
azt a választ kaptam, hogy sikerülhet. Bízom abban, hogy
ott lehetünk majd a felsôházban, mert ez a város és ez a
klub már nagyon megérdemelne egy stabil középcsapa-

tot.
– A múlt héten bejelentették
a válogatott programját. Annak ellenére, hogy a statisztikák szerint az egyik legjobb
magyar volt a bajnokságban,
nem kapott meghívót. Hogy
fogadta a hírt?
– Pletyka szinten elterjedt
Nyíregyházán, hogy bekerülök a felnôtt válogatottba. Én
a kerethirdetés elôtt két-három héttel már megtudtam,
hogy nem számít rám Sztojan
Ivkovics szövetségi kapitány.
Én úgy éreztem, ebben az évben megtettem mindent
Mohácsi Máté statisztikái:
azért, hogy bekerüljek, ott
Pontátlag: 14,6 pont
voltam az alapszakaszban
Lepattanó átlag: 4,57
és a rájátszásban is a legJátszott perc átlag: 32,6 perc
jobb magyar játékosok
Labdaszerzés átlag: 1,43
között. Az, hogy most
A legtöbb dobott pont: 28, a
nem számítanak rám,
Debrecen ellen
nem vagyok vele egye-

Mohácsi Máté a harmadik legponterôsebb magyar játékos volt a
bajnokságban

dül. Sok hasonló szintû játékos
nem kapott meghívót, nálam is
fiatalabb játékosok kerültek
be, akik között olyan is van,
akinek „A” csoportos tapasztalata is kevés van. De nem hiszem, hogy ez a pályafutásom

végét jelentené a válogatottban, azt hiszem, lesz még esélyem arra, hogy bekerüljek.

Strandfoci fesztivál Sóstón Nyíregyházán is ünneplik
Rangos strandfoci tornát
rendeznek július közepén
Sóstón. A verseny nemzetközi lesz, mivel Ukrajnából
és Romániából is érkeznek
együttesek.
Egy évvel ezelôtt nagy sikert
aratott Sóstón a strandfoci fesztivál. Akkor húsz együttes vett
részt a tornán. A szervezôk úgy
döntöttek, idén háromnaposra
bôvítik az eseményt, és negyven csapatot várnak. A nevezések folyamatosan érkeznek,
nemcsak Magyarországról, hanem a határon túlról is.
– Tavaly mindenki nagyon jól
érezte magát, így szerettük
volna idén is megrendezni a
strandfoci fesztivált. Gyönyörû környezetben, a strandfür-

Dajka László

dô területén játszhattak az
együttesek, jó programok is
voltak és a tavalyi csapatok
már akkor eldöntötték, hogy
idén is szeretnének indulni. A
szervezés már elindult januárban és a Magyar Labdarúgó
Szövetség is minden segítséget
megadott a Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt. és a Nyírsuli mellett. Ígéretet kaptunk arra is, hogy vagy
egy nôi, vagy egy férfi strandlabdarúgó válogatott mérkôzés
is Nyíregyházára kerül majd,
hiszen a pálya kitûnô, nemzet-

közi méretû. Érdekesség, hogy
amikor a mostani fesztivál kiírása megjelent az interneten,
800 kilométerrôl, Romániából
érkezett az elsô nevezés, de már
Ukrajnából is jelentkeztek csapatok. Jelen pillanatban 22
együttes már regisztrálta magát
a bajnokságra. Összesen 32
csapatot várunk, de akkor sem
esünk kétségbe, ha 42 együttes nevez, hiszen háromnapos
a torna. A Sóstó-Gyógyfürdôk
Zrt. jóvoltából a
20 000
forintos nevezési díjért cserébe
12 fô csapatonként ingyen léphet be a strand területére a három nap során – mondta Dajka
László fôszervezô.
A mérkôzéseket július 19. és
21. között rendezik, és a gyôztes a vándorserleg mellett százezer forint pénzjutalmat is kap.
Nevezni július 12-éig lehet.

a Magyar Úszás Napját
A Magyar Úszás Napja része
az egész Európát átfogó kezdeményezésnek, a „European
Aquatics Day”-nek. 2013. június 22-én az Európai Úszószövetség (LEN) valamennyi
tagországában megrendezik
az úszás napját: szerte a kontinensen 51 nemzet képviselôi indulnak más és más medencék, vadvizek irányába,
hogy sportoljanak, mozogjanak, élvezzék az úszás, adott
esetben mûugrás, szinkronúszás, nyíltvízi úszás, netán
vízilabdázás minden pillanatát. Magyarországon több település, köztük Nyíregyháza
is csatlakozott a programhoz.
A Sóstói tavon egész nap érdekes programokkal és versenyekkel várják a város lakóit.
Lesznek bemutatók, Aqua
Zumba, úszástechnikai tanácsadás, és különbözô távokon
versenyek. Június 22-én mindenki, aki regisztrál valamelyik távra, ingyen mehet be a
Tófürdô területére. A nap végén a résztvevôk között értékes ajándékokat sorsolnak ki.

Idén háromnapos lesz a strandfoci fesztivál Sóstón

Sportprogram
06. 15., szombat 10.00 Sóstói erdô, Waldlaufer futás
14

2013. június 14.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

06. 16., vasárnap 18.00 Lelátó, benne: FTC II–Nyíregyháza Spartacus labdarúgó-mérkôzés ismétlése

Június 22., a Magyar Úszás Napja nyíregyházi program:
9.00 Bemutató úszóedzés a
Nyírsuli úszóival, rövid szakmai tájékoztatóval. Helyszín:
Strand, 50 méteres medence.
10.00 Úszástechnikai tanácsadás. Tartják: a Nyírsuli
edzôi. Helyszín: Strand, 50
méteres medence.
11.00 Búvárbemutató, kipróbálási lehetôség. Tartják:
Kelet-Magyarországi Speciális Mentô Egyesület.
11.00 Regisztráció az úszóversenyekre a Tófürdô bejáratánál.
12.30–12.50 Aqua Zumba.
12.55 Ünnepélyes megnyitó.
13.15–13.40 „Ússzon Mindenki!” futam. Táv: kb. 100
m sekély vízben. Korcsoportok: A korcsoport: 1999–
2004-ben született fiúk, B
korcsoport: 1999–2004-ben
született lányok.
13.40–14.00 „Legkisebbek
futama”. Táv: kb. 60 m sekély vízben. Korcsoportok:

C korcsoport: 2005-ben vagy
késôbb született fiúk, D korcsoport: 2005-ben vagy késôbb született lányok.
14.00–14.30 „Úszd körbe a
tavat!” futam. Táv: kb. 500 m
mély vízben. Korcsoportok: E
korcsoport: fiúk/férfiak, F korcsoport: leányok/nôk.
14.30–15.00 Fürdôruha divatbemutató.
15.00–15.30 „Elit” futam.
Táv: kb. 1000 m mély vízben. Korcsoportok: G korcsoport: Férfi abszolút, H
korcsoport: Nôi abszolút.
15.30–16.00 „Ússz és válts”
3 fôs családi, baráti csapatok váltóversenye. Táv: kb.
3x100 m sekély vízben. Korcsoportok: I korcsoport: Családi váltó, J korcsoport: Baráti váltó.
17.00–17.40 Hang-szín Musical és Színi Tanoda növendékeinek bemutatója.
17.40–18.30 Tombolasorsolás.

Események – érdekességek
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Programok
Tisztelt Városlakók! Ezúton
szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy a Bokortanyák Lakosságáért Egyesület szervezésében június 15-ére meghirdetett „Tirpák Ki Mi Tud” technikai okok miatt elmarad. A rendezvény várható idôpontja
2013. szeptember. Bôvebb információ: 30/236-0517.

Depeche Mode Fan Club Nyíregyháza, 2013. június 15-én
21.00 órától a Romkertben
(Rákóczi utca 46.).

A Burattinó Bábszínház elôadása: június 15-én 16.00 óra:
Bátor sün; 16-án 10.00 óra: Az
elátkozott malom. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont.

lom (Kazinczy u. 4.). Idôpont: június 16-án 10.30 órától. Igét hirdet: dr. Hadházy
Antal. Közremûködik: Csizinszky Zsuzsanna, zongora;
Hadházy Anna Erzsébet,
ének; Kozákné dr. Pocsai Tímea, ének.

A Qn-Balett évzáró vizsgaelôadására várják az érdeklôdôket
június 15-16-án 17.00 órától.
Helye: Váci Mihály Kulturális
Központ hangversenyterme.

Emlékezô Zenés Istentiszteletet rendeznek a 7 éves korában elhunyt Máté emlékére. Helyszín: Nyíregyháza,
Kertvárosi Református Temp-

A Napfény Életmód egyesület
vendége: Balogh Béla író, aki

„Valóra váltható álmok –
Egészségmegôrzés, gyógyulás
és teremtés a gondolat erejével” címmel tart elôadást június 18-án 18.00 órától. Helye:
Debreceni Egyetem OEC
Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A” épület
fszt. 8.
Aranyiné Molnár Zsuzsanna
spiritiszta várja 1 órás beszélgetésre az érdeklôdôket elôzetes bejelentkezés alapján június 20-án 15.00–20.00 óráig.
Helye: Napfény Életmód
Egyesület (Debreceni Egyetem

OEC Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói út 2–4. „A”
épület fszt. 8.).
Gréta Konyhája fôzôtanfolyam Stôhr Grétával – Világ
konyhái III. fôzôtanfolyam.
Idôpont: június 21-én 15.00–
19.00 óráig. Jelentkezés június 17-éig. Helye: Napfény
Életmód Egyesület (Debreceni Egyetem OEC Egészség-

PROGRAMOK

ügyi Kar, Nyíregyháza, Sóstói
út 2–4. „A” épület fszt. 8.).
Ének a határtalanról – a
Phemius Versmûhely elôadása
Weöres Sándor mûvei alapján,
Olajos Gáborral június 21-én
18.00 órától a Bencs Villában.
Borbánya múltja – jelene – jövôje címmel koszorúzással
egybekötött szimpóziumot tart
a Váci Mihály Irodalmi Kávéház június 22-én. 14.00 óra:
koszorúzás a Borbánya emléktáblánál (Kállói út 91.), 15.00
óra: Szent Kamill Rendház és

Noviciátus Kápolnája (Pásztor
utca 1/A).
Az Abigél Többcélú Intézmény
mûvésztanárának, N. Vajas
Máriának és keramikus diákjainak „Tûzben született” címû
képzômûvészeti kiállítására
várják az érdeklôdôket július 5éig a Vasutas Mûvelôdési Ház
és Könyvtár Kupé Galériájába
(Toldi utca 23.).

Képviselôi
fogadóóra
Kósa János,
a FIDESZ-KDNP
önkormányzati képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. június
17., 17.00 óra
Helye: Rozsrétszôlô,
részönkormányzati iroda

Tesztvetítés
Június 24-én a Krúdy Art
Moziban (Kálvin tér)
16.00 órai kezdettel újra
látható a városunkban forgatott bûnügyi akciósorozat, az Árnyéklovag elsô
része. Az alkotók, terveik
szerint a véglegesen vágott(?) epizódot mutatják
meg a nézôknek és a közönség tagjai újra leírhatják-elmondhatják véleményüket a vetítésre összeállított kérdôíveken. Szeretettel várják a filmbarátokat, rajongókat, érdeklôdôket, azokat, akik még nem
látták és azokat is, akik kíváncsiak a végleges verzióra. A vetítésen találkozhatnak a szereplôkkel, a
film készítôivel és a film
készülését segítô szponzorokkal is.
2013. június 14.
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SZABADIDÔ

Rejtvény
A rejtvény megfejtését június 19., 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. A nyereményt igazoló szelvényt szerkesztôségünkben veheti át. Múlt heti nyertesünk: Erdei Lászlóné (Nyh., Fazekas J. tér 12.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ... nyolcadik
utasnak elnéznénk, hogy nincs jegye.

Névnapok
Június 14. –
Vazul, Herta
Június 15. –
Jolán, Vid
Június 16. – Jusztin
Június 17. – Laura, Alida
Június 18. –
Arnold, Levente
Június 19. – Gyárfás

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

Gazdikeresô

Június 20. –
Rafael, Dina

Tóthék a tóparton nyaralnak. Elsô este össze-vissza
csípik ôket a szúnyogok.
– Ha lekapcsolod a villanyt, akkor nem jönnek be
– mondja Tóthné.
Ám ekkor a szobába két
szentjánosbogár repül be.
– Látod? Ez sem használ
semmit – elégedetlenkedik
a férj. – Az átkozott vérszívók most zseblámpával
jönnek.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Kefír: Körülbelül 4 éves keverék szuka.
Vélhetôen a kóborló életmód miatt félénk,
bizalmatlan természetû kutyus, aki e miatt
sok foglalkozást igényel. Türelmes, szeretô, gondoskodó gazdira vár!
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.
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