5

Szenzációkra készül a Nyíregyházi Állatpark
Jövôre lesz negyven éve annak, hogy az elsô medvepár, Miska és
felesége, Zsuzsi megérkezett Kárpátaljáról a Nyíregyházi Kultúrparkba,
ezzel megalapítva a mai állatpark elôdjét...

A Városháza
a Város Háza
Szeptember 21-22-én
megnyílnak a Városháza
kapui az érdeklôdô nagyközönség elôtt. Nyíregyháza idén újból csatlakozott a
Kulturális Örökség Napjai
rendezvényhez, így 2013ban is folytatják a „Nyitott
Városháza” programot.
A program célja, hogy a városlakók ingyenes tárlatvezetéssel megismerjék a Városháza történetét, a hivatal impozáns épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés során nem juthatnak be.
Regisztráljanak
és ismerjék meg
a Város Házát!

Megújul a Búza téri piac õsztõl
Felújítja a város a Búza
téri piacot. A beruházásról
szóló szerzôdést a napokban írták alá a kivitelezôvel. A piaccsarnok teljesen
megújul, kicserélik a
közmûhálózatot, a nyílászárókat, az üzletek pedig
egységes arculatot kapnak.
A munkálatok szeptember
2-ától november 29-éig
tartanak, de az árusítás a
felújítás ideje alatt sem
szünetel: a piac a szemközti parkolóba költözik.
SZERZÔ: FERENCZIK ADRIENNE

Javában dolgoznak a munkagépek a Búza téren, a piaccal
szemben lévô parkoló új aszfaltburkolatot kap a NYÍRVV
útfelújítási programja keretében. Az aszfaltozás után vi-

szont egy ideig nem az autók
használják majd a területet,
ideiglenesen ide költözik a
Búza téri piac.
A piaccsarnok látványterve
elkészült, és már a felújításról szóló szerzôdést is aláírta
a kivitelezôvel a Nyíregyházi
Városüzemeltetô és Vagyonkezelô Kft.
Szeptember 2-án megkezdôdik a Búza téri piac felújítása. A rekonstrukcióra 190 és
fél millió forintot fordítanak,
ezt a NYÍRVV saját és önkormányzati forrásból biztosítja.
A piaccsarnok teljesen megújul, kicserélik a teljes közmûhálózatot, megújul az ivóvíz-, a szennyvíz- és az
elektromosvezeték-hálózat,
korszerûbbé válik a csapadékvíz-elvezetés, és új burkolatot
kap a csarnok padlózata, ezt

ipari padlóra cserélik. Megújul a piaccsarnok homlokzata, a csarnokba fotocellás ajtót építenek be, egységes arculatot kapnak az üzletek, kicserélik a nyílászárókat, a vásárlók számára új mosdókat
építenek és a mozgáskorlátozottak számára is kialakítanak
illemhelyet. Az üzlettulajdonosok pedig viszszakapják az
üzlethelyiségükbôl eddig öltözôre biztosított területet,
mert az épület felsô részén öltözôket és mosdókat alakítanak ki. A piaccsarnok területét szeptember 2-án átadják a
kivitelezônek, de az árusítás
a felújítás idején sem szünetel. – Szeptember másodikáig a Búza téri parkoló területén kialakítjuk a piac ideiglenes helyét – mondta Szalai István, a NYÍRVV megbízott

üzemeltetési igazgatója. – A
parkoló most új aszfaltburkolatot kap, oda kerülnek az elárusítóhelyek és konténerek,
valamint mosdókat is felállítunk. A piaccsarnok felújításának ideje alatt ezen a területen kínálhatják a kereskedôk
áruikat a városlakóknak.
A piaccsarnok felújítási mun-

kálatai november 29-én fejezôdnek be. A tervek szerint
december elsô hetére a csarnokban lévô asztalokat is
újakra cserélik, ennek költsége több 10 millió forint. A jövôbeni tervek között pedig a
Búza téri piac teljes külsô piacterületének lefedése is szerepel.

Talán sokaknak vonzó lehet,
hogy a látogatók a díszteremben beülhetnek a képviselôk
székeibe és próbaszavazáson
vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében –
ahová hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek
és a vendégek léphetnek be –
helyet foglalhatnak a polgármesteri székben, sôt még egy
ott készült emlékfotót is hazavihetnek.
Dr. Kovács Ferenc polgármester, Kósa Tímea és Jászai
Menyhért alpolgármesterek,
valamint dr. Szemán Sándor
címzetes fôjegyzô ingyenes
tárlatvezetéssel várja az érdeklôdôket az alábbi idôpontokban: szeptember 21-én,
szombaton: 10.00, 11.30,
13.00, 14.30 óra; szeptember
22-én, vasárnap: 10.00 óra.
A tárlatvezetéseken elôzetes
regisztráció alapján lehet részt
venni. Jelentkezés szeptember
2-ától: a regisztracio@nyiregyhaza.hu e-mail címen,
vagy munkaidôben a 42/524507 telefonszámon lehetséges.
Az egyes csoportok maximalizált létszáma 25 fô. Nagy érdeklôdés esetén további idôpontokban is indul tárlatvezetés.
Helyszíni regisztráció a Városháza fôbejáratánál szeptember 21-én (szombaton) 9
órától lehetséges. A kerekesszékkel érkezôk fogadása
megoldott.

Napról napra
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A HÉT

Ez is történt az elmúlt napokban
2013. augusztus 16.
péntek

Több mint 30 kilométer
utat építenek Nyíregyházán. A Szennyvízprojekthez
kapcsolódóan megkezdôdtek az utak helyreállításai,
és több helyen már megtörtént a teljes aszfaltozás.
Nyíregyháza 500 millió
forintot költ a beruházásra.

Gasztronapot tartottak a Toldi utcán. A
rendezvényt a Szociális Gondozási Központ szervezte „Az érkerti lakótelep nagyvárosias környezetének minôségi megújítása” címû projekt úgynevezett soft elemeként. Az ott élôket lecsófôzô versenyre is hívták.

2013. augusztus 16.
péntek
A szigetszentmiklósi Kovács Renáta nyerte meg azt a hosszú hétvégét Sóstón, melyet Nyíregyháza polgármestere ajánlott fel
a WWF Föld Órája Fôvárosa cím elnyerésekor. A nyertes település lakója a szabolcsi megyeszékhelyen pihenhetett, ahol Jászai Menyhért alpolgármester köszöntötte.

2013. augusztus 19.
hétfõ
Harmadszor rendeztek sörfesztivált a sóstói Parkfürdôben. A háromnapos programon
Európa mintegy 50 legjobb sörét kóstolhatták meg a vendégek, esténként pedig
könnyûzenei koncerteken vehettek részt az
érdeklôdôk. A fesztiválon a helyi zenekarok mellett fellépett Somló Tamás, az Ocho
Macho és Ganxsta Zolee a Kartellal.

Jósavárosi Napokat tartottak az Eötvös József Gyakorló Iskola udvarán. A nagy hagyományokkal bíró programot negyvenharmadik alkalommal rendezték meg. A
városrészben 1970. augusztus 20-án tartottak elôször Jósavárosi Napokat annak
apropóján, hogy ünnepélyesen átadták az
elsô háztömböt.

2013. augusztus 20.
kedd
Egy erôs nemzetállam vagy az egyesült Európa közül kell választani a magyaroknak.
Szent István pedig az erôs nemzetállamot
választaná – ezt mondta dr. Tirpák György
képviselô az orosi városrészben megrendezett augusztus 20-ai ünnepségen. Oroson
a hagyományokhoz híven megemlékeztek
elsô szent királyunk államalapításáról.

2013. augusztus 20.
kedd
Hálaadó istentisztelettel ünnepeltek a
Sóstói Múzeumfaluban. A hagyományos programon Kósa László, Sóstó
református lelkésze áldotta meg az új
kenyeret. A múzeumfaluban napközben is színes programokkal várták az
érdeklôdôket.

Tizenharmadik alkalommal rendezték meg
a Huszártalálkozót. A délelôtti belvárosi
ünnepség folytatásaként a múzeumfaluban
is számos program várta az érdeklôdôket.
Harci jármûvekkel, korabeli fegyverekkel
és felszerelésekkel ismerkedhettek a Huszártalálkozó vendégei és az érdeklôdôk.
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A Tulipán utca csak egy azok
közül, mely új burkolatot kapott
a napokban. Nyíregyházán
több mint 30 kilométer utat állítanak helyre a Szennyvízprojekt megvalósítása után. Az európai uniós forrásból megvalósuló szennyvízelvezetési program csak az utak sávos helyreállítását támogatta. A város vezetése viszont úgy döntött, a kormányzattól januárban kapott
pénz egyharmadából, azaz 500
millió forintból 32 kilométeres
szakasz teljes szélességben új
burkolatot kap. – Ezek mellett
van egy 6 kilométer hosszú sza-

kasz, ahol teljes szélességben
ékelt, hengerelt zúzottkô-burkolat kerül kialakításra. Úgy gondolom, hogy azokban az utcákban, ahol bôvíteni kellett az adott
csatornaszakaszt és ott felvágták az utat, az ott élôk közlekedését javítja, hogy ha az út új
felületet kap. Ez a munka már
augusztusban elkezdôdött, és
szeptemberben, valamint októberben is folytatódik – mondta
dr. Podlovics Roland projektmenedzsment-vezetô.

A 2013. szeptember 2–6. közötti idôszakban az alábbi szakaszon tervezik a nyíregyházi
szennyvízberuházáshoz kapcsolódó kiegészítô útépítési
munkák elvégzését: Moszkva
u. mindkét szakasz, Bukarest
u., Család u., Henger sor, Gárdonyi u., Tölgyes u., Sátor u.,
Rókabokor 2-1-0, Gerhátbokor 2-3-0, Gerhátbokor 2-2-0,
Sulyánbokor 1-0-0/2, Vajdabokor 2-4-7, Ereszalja u., Vargabokor 2-0-0/3.

Díjazták a legszebb kerteket
2013. augusztus 20.
kedd

2013. augusztus 24.
szombat

Több mint 30 kilométer út épül

Elsô alkalommal hirdetett
kertszépségversenyt a
nyíregyházi önkormányzat
és a Nyíregyházi Városüzemeltetô és Vagyonkezelô
Kft., ahol több kategóriában adtak át díjakat.
A verseny eredményhirdetését nemrégiben tartották
meg.
Az egyik kertvárosi családi ház
kertjében tartották meg a kertszépségverseny eredményhirdetését. Nem véletlenül, ezt a
kertet is díjazta a szakmai zsûri. A megmérettetésre több mint
50 pályázat érkezett. Az ünnepélyes eredményhirdetésre virágcsokrot vitt a házigazdáknak
Kósa Tímea alpolgármester. A
kertszépségverseny célja az,
hogy a lakosságot minél hatékonyabban bevonják a zöldfelületek ápolásába és fenntartásába, terjesszék a környezettudatos szemléletet és erôsítsék a
szép környezet iránti igényt.
A kertszépségversenyen a zsûri díjazta a legvirágosabb kerteket és társasházakat, valamint

kiadták a környezettudatos kert
és a legvirágosabb utca címet.
Kategóriánként az elsô helyezett kert 70 ezer, a második helyezett 50, a harmadik helyezett
pedig 35 ezer forintos vásárlási utalványt és emléklapot kapott. Emellett mindhárom helyezett díja 1-1 köbméter termôföld és komposzt keveréke.
A különdíj egy 60 ezer forintos vásárlási utalvány, emléklap
és 1 köbméter komposzt volt.
Különdíj: Jeney Lajos, Szamos
u. 35.
Legvirágosabb kert – családi
ház: I. Bogár Andrásné, Der-

kovics u. 77.; II. Papp Gáborné,
Friss u. 54.; III. Ficsór Erika,
Herman Ottó u. 14.
Legvirágosabb kert – társasház:
I. Vitéz Péter, Ferenc krt. 29.;
II. Fehérné Nagy Mária, Fazekas János tér 26.; III. Dengi
Sándorné, Szalag u. 8.
Környezettudatos kert: I. Lippai
István, Kôlapos; II. Bede Józsefné, Krúdy Gyula u. 24.; III.
Takács József, Fészek u. 41.
Legvirágosabb utca: I. Oros,
Orosért Közéleti Egyesület; II.
Honfoglalás köz, Hudák Ágnes; III. Lukács Ödön u., Sztojkov Demeter.

Elhunyt Gilányi János
Szûk családi körben kísérték utolsó útjára
Gilányi Jánost, a nyíregyházi képviselô-testület volt képviselôjét, volt országgyûlési
képviselôt, tanárt, nyugalmazott középiskolai igazgatót. Ô annak a nemzedéknek a tagja volt, amelyik a háború után bányász családból került be az egyetemre és lett elsô
generációs értelmiségi. Közel ötven évig
tanított matematikát és fizikát, tanítványai
a szakmai tanulmányi versenyeken és a továbbtanulásban jó eredményeket értek el,
és közülük sokan elismertek és sikeresek
lettek a választott hivatásukban is. Gilányi
János huszonöt évig volt a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója. Az ô irányításának idejére esik a

Városmajor utcai új iskola és kollégium
építése, megfelelô eszközökkel való felszerelése, az informatikaoktatás bevezetése.
Az intézmény korábban is és a közelmúltban is az ország legjobb iskolái között volt.
A Nyíregyházi Tanács tagja volt húsz évig,
az oktatási és szociális ügyekkel foglalkozott. Érzékeny volt a szegények, elesettek,
a hátrányos helyzetûek problémájára, mindenkinek szeretett volna segíteni. 1980-tól
Nyíregyháza országgyûlési képviselôje
volt. Megadatott számára, hogy részese
lehetett a rendszerváltást megalapozó fontos törvények megalkotásának. Egy ismert,
közéletben aktív városlakó hiányzik ezentúl Nyíregyházán.

Hírek – érdekességek KULTÚRA
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Az õsbemutatók évada következik a színházban
Szabadtéri számvetés: tízezer látogató a nyári szezonban a színes programokon
vács Zsanna, Kosik Anita,
Szabó Márta, Egger Géza,
Gulácsi Tamás, Lakatos Máté,
Varga Norbert és Vámosi
Máté mellett két frissen végzett erdélyi színész, MátraiLukács Sándor és Derzsi Eni-

Négy ôsbemutatót is
tervez a Móricz Zsigmond Színház a napokban kezdôdô évadban. A
színházban a hagyományokhoz híven társulati
ülést tartottak, ismertették a programtervet és
bemutatták a társulat új
tagjait is.

Tízezres nézôszám

SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Erdélyben többek között az
Özvegy Karnyónéval turnézott, Budapesten a Black
Comedy-vel aratott nagy sikert a Móricz Zsigmond Színház társulata, és itthon, a szabadtérin is vastapsot kaptak a
nyíregyházi színészek nyáron.
Az elmúlt hónapok legfontosabb pillanatait is megidézték
a színházi évadnyitón. A Bessenyei téren lázas munka kezdôdött. Péntektôl a VIDOR
Fesztivál színházi versenyprogramjának adnak helyet,
közben pedig a nyíregyházi
színészek már próbálni fog-

kô szerzôdött Nyíregyházára.
Egy-egy darabban feltûnik
majd Gáspár Tibor, akit az
elmúlt években zárhattak szívükbe a nézôk a szabolcsi
megyeszékhelyen, és az Anconai folytatására hazatér a

nak. Az idei év legnagyobb
meglepetése, hogy az évadban országos rekordot felállítva, négy ôsbemutatót is tartanak. A nézôk Török Sándor
egyik regényének, a Valaki
kopog színházi változatát láthatják, de kiderül, hogyan élnek 20 év múlva a nagy sikert
aratott Anconai szerelmesek
is. A fiatalok számára Tûzoltó leszel s katona címmel készül vadonatúj darab és a legkisebbek is láthatnak majd
egy ôsbemutatót, Jonathán
visszavág címmel.
Az ôsbemutatók mellett olyan

klasszikus színházi csemegéket is kínál a nyíregyházi színház, mint Shakespeare Coriolanusa, Dürrenmatt János
királya, vagy éppen Baumtól
az Óz, a nagy varázsló. Repertoáron marad többek között a
Kôszívû ember fiai, valamint a Tigris és Hiéna is, melyeket még a Nemzeti Színházban is játszani fognak egyegy este erejéig. Az évad pontos programját a www.moriczszinhaz.hu oldalon is meg lehet találni.
Az évadnyitón bemutatták a
társulat új tagjait is. Éry-Ko-

Az idén elôször szervezte a nyíregyházi Szabadtéri Nyár
rendezvényeit is a Móricz Zsigmond Színház. Dr. Tasnádi
Csaba igazgató errôl úgy nyilatkozott: – Élmény volt ezt a
feladatot megvalósítani. Elôször megrémültünk attól, hogyan töltsük meg színvonalas tartalommal a szabadtéri színpadot. A nézôk visszajelzése alapján viszont azt láthattuk,
hogy sikerült olyan rendezvénysorozatot összeállítani a nyári
tíz hétvégére, melyben mindenki talált kedvére valót. A filmes program – mely a Best of Vidor néven futott – sokak
szórakozását szolgálta, hiszen a jelképes száz forintos belépôjegyek mindenki számára elérhetôvé tették a filmvígjátékok megtekintését.
A gyermekelôadások népszerûsége pedig minden képzeletet felülmúlt. Nem hogy telt házasak voltak az elôadások,
de sokszor meghaladta az érdeklôdôk száma a szabadtéri
színpad befogadó képességét. A színházi elôadásokra és koncertekre is sokan voltak kíváncsiak, némely esetben pótszékre is szükség volt. A statisztika azt mutatja, hogy a nyár folyamán legalább 10 ezer ember látta a Szabadtéri Nyár programjait. A kísérleti év jó tanulsággal szolgált ahhoz, hogy
érdemben tudjunk a jövô évi szabadtéri szezonra készülni.

város szülötte, Mészáros Árpád Zsolt is.
Az évadnyitón részt vett dr.
Kovács Ferenc is. A polgármester elmondta, a színház
pénzügyi helyzete rendezett,
és kiegyensúlyozott viszonyok között kezdôdhet az idei
évad.

Helyszínváltozás
a VIDOR-on
A VIDOR Fesztivál MÛvész
Stúdióba tervezett programjait a rekonstrukciós munkálatok elhúzódása miatt az
alábbi helyszíneken rendezik meg:
A bábelôadásokat a Korzó
Bevásárlóközpontban (B
épület II. emelet, bábszínház
terem), míg A Vörös Postakocsi folyóirat és a Móricz
Zsigmond Színház közös
produkcióját (Ha egy nyári
éjszakán egy utazó…) a
Móricz Zsigmond Megyei
Könyvtár különtermében
tekinthetik meg.
A helyszínváltozás a programok idôpontját nem érinti.

2013. augusztus 30.
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A hét témája
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AKTUÁLIS

Startol a Pólus Projekt
Aláírták a Jósa András
Tömbkórház kivitelezési
munkálatairól szóló
szerzôdést, amely után
megkezdôdhet az építkezés
az egészségügyi intézmény
területén. 2014 decemberére így megvalósulhat a
betegbarát fejlesztés.
Több mint 15 ezer négyzetméter elavult pavilont, különálló
épületet bontanak le a Jósa
András Oktatókórházban, hiszen megvalósul az a kórházfejlesztés, amelynek során
2014. év végére új épületrészeket is kialakítanak. A Pólusprogram segítségével olyan
kórház fejlesztése a cél, amely
kiemelkedô minôségben és hatékonyan biztosítja a megyében élô emberek egészségügyi
ellátását. A 14 és fél milliárd
forintból megvalósuló beruházáshoz egy 2012 novemberében megjelent kormányhatározat 2,1 milliárd forintos többletforrást is biztosított.
Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta: – Az országban
kiemelt kórházak kiemelt beruházási támogatást kapnak. Ez
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A szerzõdés-aláírás résztvevõi és meghívottjai a beruházás
makettjét szemrevételezik

létkérdés volt megyénk szempontjából, hiszen az egészségügyi mutatók nem kedvezôek.
A több mint 13 milliárd forintos beruházás hosszú idôre
meghatározza az egészségügyi
ellátás színvonalát és a lehetôségeket is Nyíregyházán.
Az ünnepélyes szerzôdés-aláíráson Nyíregyháza polgármestere hozzátette, a város bár nem
fenntartója a kórháznak, de lehetôségeihez mérten minden
támogatást megad, amit tud,
hogy ez a beruházás minél hamarabb megvalósuljon a város-

lakó és a megyebeli emberek
érdekében. A kórházfejlesztés
2009-ben kezdôdött el, jelenleg
pedig 3 új épülettömb építésével folytatódnak a munkálatok.
Az onkológiai, a gyermekgyógyászati centrum, valamint a
szív- és érrendszeri tömb felépítése kezdôdik meg. Várhatóan
2014. év végén már ezekben a
korszerû épületekben folyhat a
gyógyító tevékenység. Az építkezés alatt a kórház és a kivitelezô cég mindent megtesz annak érdekében, hogy a betegellátás zavartalan legyen.

Dr. Mangol Csilla, az
SZSZBMK fôigazgatója kifejtette: – A napi körülbelül több
ezer fôs átlagos betegforgalmat,
és a körülbelül 200–250 parkolóhely állandó használatát a beruházás alatt is megtartjuk. Ez
holnap és 2014 végéig is folyamatosan így lesz. Ilyen értelemben nem lesz kellemetlenség
vagy fennakadás.
Tolnay Tibor, a Magyar Építô
Zrt. elnök-vezérigazgatója elmondta: – Arra törekszünk, és
ez nem egy udvariassági gesztus a részünkrôl, hogy minél
nagyobb számban helyi erôkkel dolgozzunk.
A kórházban történô változásokat információs táblák jelzik
majd, hiszen a teljes terület
mintegy kétharmadát érintik az
építkezési munkálatok.
2014. év végére a Pólus-programnak köszönhetôen magas
színvonalú ellátás, a gyógyításhoz szükséges korszerû
mûszerpark és a kor igényeinek megfelelô épületegyüttes
segíti majd a Jósa András Oktatókórház betegeit a gyógyulásban.

Bérkompenzáció
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Szeptember elsô napjaiban kaphatják meg a SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház alkalmazottai az ágazati bérkompenzációt. A munkatársaknak szeptember elsô napjaiban visszamenôlegesen
utalják az illetményüket.
Az egészségügyben indított ágazati béremelés tavaly kezdôdött és a kormány döntése alapján idén is folytatódik. A
szaktárca még év elején arról számolt be, hogy a költségvetésben erre a célra egymilliárd forintot különítettek el. A
forrásból azoknak az egészségügyben dolgozóknak juttatnak bérkompenzációt, akiknek a munkája szorosan a betegágyakhoz kötôdik. A források 60 százalékából az alapbért emelik, illetve az ehhez kötôdô járulékokat fedezik, a
fennmaradó részt pedig bérpótlékként kapják meg az arra
jogosultak. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórháznál a bérkompenzáció 535 orvost és 3120 szakdolgozót illet meg. Idén a szakvizsgával
rendelkezô orvosok és a diplomás szakdolgozók számíthatnak több pénzre, míg a többi szakdolgozó bérét és a szakvizsgával még nem rendelkezô orvosokét átlagosan havi
10 ezer forinttal egészítik ki.
Dr. Mangol Csilla, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezérigazgatója elmondta,
mintegy 10 ezer forintot kap egy nem diplomás és 35 ezer
forintot egy diplomás szakdolgozó. Az orvosok esetében,
akinek nincs szakvizsgája 10 ezer forintot kap, akinek van
szakvizsgája, az 40 ezret. Ez a 40 ezer forint is változó, bértôl függ. 450 ezer forint bér fölött degresszíven csökken, de
nem lehet az értéke kevesebb, mint 10 ezer forint.
A bérkompenzáció mellett sikerült a Senior ösztöndíjakat is
rendezni. A nyugdíjas kollégák továbbfoglalkoztatásához
megkapták az engedélyeket.

A hét témája
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Szenzációkra készül a Nyíregyházi Állatpark
Jövôre lesz negyven éve
annak, hogy az elsô
medvepár, Miska és
felesége, Zsuzsi megérkezett Kárpátaljáról a
Nyíregyházi Kultúrparkba, ezzel megalapítva a
mai állatpark elôdjét,
mely azóta a megyeszékhely turisztikai zászlóshajójává vált.

tenyésztési központja, ezért itt
gyûlnek majd össze a szakemberek. A jövô évi fejlesztésekrôl az igazgató elmondta: A
Nyíregyházi Állatpark egy kiemelt turisztikai projektet
nyert el, melynél jelenleg folyik a kivitelezô kiválasztása.
A tervek szerint már az idén
elkezdôdhet a Viktória Ház
nevet viselô létesítmény építése, melyhez az önerô felét az
önkormányzat biztosítja. Ebben egy különleges páncéloshüllô-gyûjtemény kapna majd

SZERZÔ: SIPOS MARIANNA

Gajdos László, a Nyíregyházi
Állatpark igazgatója büszkén
mesélte, hogy a rendkívüli
márciusi tél után is nagyszerû
nyári szezonon van túl az állatpark. Bár a tavaszi tél miatt
több tízezer vendéggel kevesebbel indult a szezon, de biztatóak a jelek arra, hogy év
végére az idén is elérik a bûvös négyszázezres látogatószámot, így továbbra is az ország vezetô állatparkja a nyíregyházi a vidéki állatkertek sorában.

Az idén is sorra születtek a kisállatok és még várnak is különlegességeket. Az elsô és
legnagyobb szenzáció volt tavasszal, hogy megszületett az
ország elsô borneói orángután
bébije, ráadásul a látogatók
tetten érhették a születés pillanatát. Az errôl készült felvételek bejárták a világsajtót és a
közösségi oldalakat is. Az
igazgató arra is kitért, hogy
azért is sokat tettek idén, hogy
az aszályos nyár ellenére a

park csodálatos legyen. Ne
csak az állatok vonzzák ide a
látogatókat, hanem a szép környezet is.
A jövô évrôl szólva Gajdos
László elárulta, hogy megkapták a rendezési jogát 2014
májusára annak a nemzetközi
konferenciának, mely az afrikai elefánt tartásával és tenyésztésével foglalkozik.
Nyíregyháza lesz a jövôben a
ma élô legerôsebb és legnagyobb szárazföldi emlôsállat

helyet, és még titok, hogy melyik lesz az a különleges állatfaj, mely ide érkezik majd.
Állati kalandok
Szintén jövôre készülhet el az
Andok világát bemutató beruházás, mely egy különleges
kalandparkkal kiegészülve
várja majd a látogatókat a
Sóstó-Gyógyfürdô komplex
fejlesztést célzó pályázat részeként. Ennek a város által
elnyert, 100 százalékos pénz-

ügyi támogatottságú projektnek köszönhetô az is, hogy sor
kerülhet a fókalelátó bôvítésére. Az idén is bebizonyosodott, hogy erre nagy szükség
van, hiszen a fókashow mára
a park elsôszámú látványosságává vált – jegyezte meg a
cégvezetô.
Azt is megtudtuk, hogy a napokban megújult a Nyíregyházi Állatpark honlapja is, hiszen ma már annyi követôje
van a parknak a világhálón,
hogy szükségszerû volt a kor
igényeinek megfelelô weboldal elkészítése. Az új honlap
már elôrevetíti a jövô évet,
amikor is a jubileumhoz kapcsolódva, hatalmas ünnepségsorozatot és kampányokat terveznek.

„az ország vezetô
állatparkja a
nyíregyházi a
vidéki állatkertek
sorában.”

2013. augusztus 30.
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Az államalapítás ünnepén
Szent István munkássága
nélkül, nem biztos, hogy
fennmaradt volna a
magyarság – ezt mondta
dr. Kovács Ferenc az
államalapítás és elsô szent
királyunk ünnepén Nyíregyházán. A megyeszékhelyen a Kossuth téren
tartották az önkormányzat
hivatalos ünnepét. Kitüntetô címeket is átadtak.
Szabó Géza, a Nyíregyházi
Fôiskola nyugdíjas oktatója lett a város új díszpolgára.
SZERZÔ: Z. PINTYE ZSOLT

Nyíregyháza a városháza elôtt
emlékezett meg az államalapításról és Szent Istvánról augusztus 20-án. Elsô szent királyunk életmûvét dr. Kovács
Ferenc méltatta. A polgármester elmondta, a nemzet léte,
fejlôdésének szilárd alapjai, a
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pítás és Szent István emléke.
Ez a jelzôfény akkor is világított, amikor a kommunista
rendszer az ünnepet vallási és
nemzeti tartalma miatt nem
vállalta, de megszüntetni sem
merte.
A polgármester hozzáfûzte,
Szent István öröksége azt is
jelenti, hogy áldozatosan és
kitartóan dolgozva kell érté-

nemzeti függetlenség, alkotmányosság, a szuverenitás és
szabadság fogalma, mind
olyan jelzôfények, amelyeket
István óta minden nemzedék
és most a 21. században mi
magunk is követünk, minden
magyar, határon innen és túl.
Ezeknek a szimbolikus fáklyáknak köszönhetô, hogy a
magyarok közössége azóta is

létezik, amióta az ország részekre szakadt. Az összetartozás szálait azóta is erôsíti a
magyar korona, az államala-

ket teremteni.
A polgármester ünnepi beszéde után a négy nagy történelmi egyház, a református, a

római és a görög katolikus,
valamint az evangélikus képviselôi megáldották az új kenyeret. Az augusztus 20-ai
ünnepségen a hagyományokhoz híven kitüntetéseket is
adományozott az önkormányzat. A város legújabb díszpolgára Szabó Géza, a Nyíregyházi Fôiskola nyugdíjas oktatója lett.
Az új díszpolgár azt mondta
a díj átvétele után, úgy érzi,
még nem teljesített mindent,
amit a város elvár tôle, ezért
ösztönzésképpen kapta az elismerést.
Szabó Géza kifejtette: – Nyíregyháza sokkal praktikusabban díjazza a díszpolgárait,
mint más város, mert nemcsak
lezárt életutakat díjaz, hanem
olyanokat is, akiktôl még elvár. Ez optimistává teszi az
embert, hogy talán még tôlem
is elvár a város.
Az önkormányzat életmûdí-

jakat is adományozott. Ezt
Buskó László testnevelôedzô, méhész, Fehér László
órásmester, dr. Hadházy Antal református lelkész, Móricz István, a Nyírségvíz Zrt.
nyugalmazott vezérigazgatója és dr. N. Szabó József, a
Nyíregyházi Fôiskola egyetemi tanára vehette át. Az ünnepségen ezt követôen a szórakozásé volt a fôszerep. Az
Igrice és a Pántlikás együttes
adott mûsort, majd a tûzijátékot megelôzôen utcabál következett, melyen a Mentha
Project zenélt.

Hírek – érdekességek HIRDETÉS
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Ebösszeírás Nyíregyházán
Eddig 8800 kutyatartó juttatta el az állatok nyilvántartásához
szükséges adatlapot a NYÍRVV Kft.-hez. Jelenleg a helyszíni
összeírás zajlik, a városüzemeltetô munkatársai azokat a helyeket keresik fel, ahonnan még nem érkezett bejelentés az állattartásról. Az összeíróknak sok nehézséget okoz, hogy nem
tudnak bejutni a lépcsôházakba és lakásokba, ezért arra kérik a
Tisztelt Városlakókat, hogy segítsék az igazolvánnyal rendelkezô összeírók munkáját. Az adminisztráció zökkenômentességének biztosítása érdekében kérik, készítsék elô a kutyák
egészségügyi könyvét (oltási könyv).
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Változó szabályok
Több pontban változik
szeptember 1-jétôl a
Szabálysértési Törvény.
SZERZÔ: MIKITA ESZTER

Szeptember elsejétôl az ország minden pontján szabálysértést követ el az, aki közterületen alkoholt fogyaszt vagy
árusít. A tilalom eddig is hatályban volt Nyíregyházán,
hiszen a vétséget itt megerôsítette egy erre vonatkozó önkormányzati rendelet is.
Vendéglátóipari egységekben
18 éven aluli személynek nem
árusítható alkohol, és szemmel láthatóan részeg egyénnek sem lehet italt eladni. Az
is szabálysértést követ el, aki
közterületen vagy nyilvános
helyen fiatalkorút szándékosan lerészegít. Ezentúl ilyen
jellegû szabálysértés miatt a
közterület-felügyelô is szabhat ki helyszíni bírságot. Változnak a vonatokon és a pályaudvarokon történô viselkedésre vonatkozó jogszabályok
is. Szeptember elsejétôl szabálysértést követ el az, aki a
vágányok között, szabálytalanul közlekedik, vagy mozgó
vonatra száll fel vagy ugrik
onnan le. Bevezetik a kártalanítás és pénzvisszafizetés
intézményét. Ennek lényege,
hogy ha valakit szabálysértés
miatt elzárással büntetnek,
vagy közmunkára ítélnek és
késôbb bebizonyosodik ártatlansága, valamint az, hogy az
intézkedés vele szemben jogtalan volt, kérheti az általa
befizetett összeg kamatostól
való visszafizetését.

A változtatások egy részét az
érvényben lévô törvény tapasztalatai hívták életre. Bodrogi László, a Nyíregyházi
Közterület-felügyelet vezetôje elmondta, hogy a Szabálysértési Törvény lassan másfél
éve érvényben van. Kifejtette, hogy azok, akik ezzel dolgoznak, sok mindent megtapasztaltak már, átadták tudásukat az illetékeseknek, és a
törvényalkotó ennek tükrében
változtatott a jogszabályokon.
A fiatalkorúakra vonatkozó
szabályoknál uniós jogszabályoknak kellett megfelelni.
Ennek értelmében szeptember
elsejétôl, amennyiben egy 14
és 18 év közötti fiatalt szabálysértésen érnek tetten, akkor a helyszínen 25 ezer forintig terjedô helyszíni bírsággal sújtható, de csak abban az
esetben, ha ennek megfizetését vállalja és az esetnél jelen
van törvényes képviselôje.
Ellenkezô esetben feljelenthetô a kiskorú elkövetô és eljárás kezdeményezhetô ellene.
Változás továbbá az is, ha szabálysértésen érnek tetten valakit közterületen, akkor a
vele szemben eljáró intézkedô személy, amennyiben nem
olyan mértékû a szabálysértés, bírság helyett szóbeli figyelmeztetésben is részesítheti az elkövetôt. Szeptember elsejétôl módosul az is, ha valakit például parkolásnál, távollétében sújtanak helyszíni
bírsággal és azt 30 napon belül nem fizeti meg, akkor az
illetôt feljelentik.
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Hulladékért
virágot akció
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi
Hulladék-Gazdálkodási Kft. 2013. szeptember 9-e és szeptember 21-e között, ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során a különválogatott papír-, mûanyag-, öblösüveg-, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint
italos kartondobozokért utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot kapnak a résztvevôk.
Az akció ideje alatt a régi Benczúr Gyula Általános Iskolában, azaz a Kert köz 6. sz. alatt adhatóak le a hulladékok,
hétfôtôl péntekig 8 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra
között.
Az utalványok a következô helyeken válthatóak be:
– a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodáján és központi telephelyén,
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– az Aquarius Élményfürdôben,
– a Nyíregyházi Állatparkban,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû u.
49.) és
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben (a Prima dog üzletben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.
A hulladékokért kapható utalványok értékérôl a www.thgkft.hu
oldalon tájékozódhatnak.
További információ:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508; Fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu; Web: www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: PR- és marketingreferens

Munkakör megnevezése: igazgatási ügyintézô

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozatlan idejû, három hónap próbaidôvel
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közszolgálati tisztviselôkrôl
szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– fôiskolai szintû diploma,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén
– szakirányú ismeretek,
vagyonnyilatkozat-tételi
– magyar állampolgárság,
eljárás lefolytatása.
– cselekvôképesség,
Elvárt kompetenciák:
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás,
– kiváló szintû szervezô és
– PR területen szerzett tapasztalat,
problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség, – jó íráskészség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erôforrás menedzsment nyújt (06-42/524-524/103. és 130. mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon
feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. szeptember 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.nyirhalo.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap 2013. augusztus 16-án és 2013. augusztus 24-én megjelenô száma

A közszolgálati jogviszony idôtartama: határozott idejû, 2013. szeptember 15-étôl 2014. május
31-éig (3 hónap próbaidôvel)
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidô
A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör betöltôje által
ellátandó feladatok: az Igazgatási Osztály tevékenységi körébe tartozó valamennyi feladat
ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közszolgálati tisztviselôkrôl szóló 2011. évi CXCIX törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvôképesség,
– büntetlen elôélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– jogász szakképzettség vagy fôiskolai szintû igazgatásszervezô szakképzettség.
Elônyt jelent:
– közigazgatási gyakorlat,
– közigazgatási szakvizsga megléte.
Elvárt kompetenciák:
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igénylésérôl szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevôk megismerhetik.
A munkakör betölthetôségének idôpontja: az elbírálást követôen azonnal betölthetô.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. szeptember 10.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Emberi Erôforrás Menedzsment
munkatársai nyújtanak (06-42/524-524/130 és 103 mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala címére történô megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.
– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erôforrás
Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló következô száma (megjelenés: 2013. augusztus 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:
www.nyirhalo.hu (2013. augusztus 26.)
– Nyíregyháza Város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2013. augusztus 26.)
2013. augusztus 30.
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SPORT

Rudolf Gergely Nyíregyházán
Túlzás lenne azt állítani, a válogatott
labdarúgó pályafutása egyik legjobb
hónapján lenne túl. A nyíregyházi
születésû játékos távozik Diósgyôrbôl,
a hétvégén viszont szülôvárosában vett
részt egy érdekes eseményen. A
footgolf ugyanis elôször mutatkozott
be a szabolcsi megyeszékhelyen.
Rudolf Gergely ismét Nyíregyházán focizott. Egyelôre csak egy baráti társaságnak
mutatták be a footgolfot, mely egyre népszerûbb a világ minden táján. A válogatott
labdarúgó is népszerûsíti a sportágat, és
hasznos tanácsokkal is ellátta a lelkes amatôröket a Magyar Labdarúgó Szövetség

Huszonöt év után
az élvonalban

Igazgatósága örömmel szervezte meg az
eseményt. – Budapest környékén már régóta játsszák a footgolfot, ezért szerettünk
volna hasonlót szervezni Nyíregyházán is.
A pálya kitûnô, a körülmények ideálisak.
Ebbôl szeretnénk hagyományt is teremteni, és havonta egy hasonlót rendezni a labdarúgóknak. Nagyon élvezik a játékosok,
de nem könnyû, hiszen figyelni kell a rúgás erôsségére, pontosságára és kalkulálni
kell a terepviszonyokkal is – mondta dr.
Barczi Róbert, az igazgatóság vezetôje. A
footgolfban a szabályok megegyeznek a
golf szabályaival, azaz, aki a legkevesebb
rúgással juttatja el a labdát a lyukba, az nyeri
a verseny.

Huszonöt év után jutott a legmagasabb osztályba a Nyíregyházi Teke Klub. Anno még Taurus néven szerepelt
az NB I-ben a nyíregyházi csapat, most pedig a Szuperligában bizonyíthat az NYTK. A hétvégén már bajnokit játszik az együttes. – Jól sikerült a fôpróba, hiszen a legutóbbi felkészülési tornán várakozáson felül
teljesítettünk, 3563 fával megnyertük a versenyt. Egyéni
csúcsok is születtek, Hacker Dezsô élete legjobbjával

megnyerte az egyéni versenyt. Mindez biztató a bajnoki rajt elôtt, amikor is Zalaegerszegre utazunk, az
egyik favorit otthonába. Ez egy felvezetés lesz számunkra a Szuperligában, hiszen az ellenfélnél több világbajnok is a keret tagja. Nekünk a Szolnok és az Ajka
elleni hazai – Ózdon megrendezendô – rangadó lesz
fontosabb, és bízunk abban, hogy bent maradunk a
legmagasabb osztályban. Szeretnénk a végén az elsô
nyolcban végezni – mondta Finta Zoltán, az NYTK
játékosa.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága által szervezett sportprofil.hu tornán.
– Nekem személy szerint nagyon tetszik ez
az új sportág, jó kiegészítôje a futballnak,
csiszolja a technikát, a precizitást. Ráadásul nagyon jó csapatépítô is egyben, még
jobban összekovácsolja a résztvevôket. Bízom abban, hogy hamar elterjed majd –
mondta Rudolf Gergely. Az MLSZ Megyei

Bombázók és Szirének Sóstón

Nagyszerûen sikerült a Nyírsuli és a Kölcsey DSE közös
rendezésében lezajlott II.

10

2013. augusztus 30.

Nyírsuli-Kölcsey Kupa strandkézilabda-bajnokság. Nyíregyházán tavaly rendeztek ebben a

sportágban elôször versenyt és
örömmel mondhatjuk, az akkori sikeres debütálás folytatást kö-

vetelt. Ezúttal is rangos mezôny
gyûlt össze: a nôknél a Kölcsey
két csapatán kívül a Nyíregyhá-

zi Fôiskola és a Miskolc is részt
vett, míg a férfiaknál a Nyírsuli
mellett kisvárdai, demecseri és

tiszavasvári csapatok alkották
a több mint 80 fôs mezônyt.
Nagyszerû megoldások, kínai
és 360 fokos forgásos figurák,
technikai trükkök sokasága
szórakoztatta a nézôket. Az
esemény igazi propagandája
volt a világon egyre népszerûbb új sportágnak. A jól sikerült, egész napos verseny
után a szervezôk és a résztvevôk közös óhaja, hogy jövôre
is folytatódjon a bajnokság,
esetleg kibôvített, még ennél
is színvonalasabb mezônnyel!
Végeredmény: Nôk: 1. Borsodi Friss; 2. Kölcseys Bombázók; 3. Kölcseys Szirének; 4.
7 Up Nyíregyháza. Férfiak: 1.
Nyírsuli Tropics; 2. Vasvári
Aznaposak; 2. Demecseri Kézenkúszók; 4. Kisvárdai KC.

Események – érdekességek

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Programok
! „Kattints rá, Nagyi!” 25
órás internetes tanfolyam indul nyugdíjasok részére a
VOKE Vasutas Mûvelôdési
Ház és Könyvtárban. Információ: 42/504-490.

mentálhigiénés jellemzôi:
örömképesség, boldogság,
elégedettség. Elôadó: dr.
Nagy Edit fôiskolai docens
(NYF). Idôpont: szeptember
3-án 14.00 óra.

! A Burattinó Bábszínház
elôadása: augusztus 31-én
16.00 óra: Kinek jobb a háza.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont.

! A Napfény Életmód és
Közmûvelôdési Egyesület
(Debreceni Egyetem OEC
Egészségügyi Kar, Sóstói út

! Moondawn – Depeche
Mode Fan Club + Personal
Mode koncert augusztus 31én 21.00 órától. Helye: Romkert, Rákóczi u. 46.
! Idôsek Akadémiája szeptember 3-ától október 1-jéig
heti egy alkalommal, keddi
napokon a Római Katolikus
Plébánia és Társszékesegyház
(Kossuth tér 2.) dísztermében.
Elsô elôadás: Az idôsödés

2–4. „A” épület fszt. 8. szoba) programjai: szeptember 3án 17.00 órától Az Életmód és
Reiki klubban: Mit tehetnénk,
hogy ne fájjon? Beszéljük
meg! Elôadó: Béres Miklósné
Kati. Szeptember 4-én 18.00
órától új, 3 hónapos (12 alkalom) jógatanfolyam indul
szerdánként. Szeptember 5-én
17.00–18.00 óráig Csontritkulást megelôzô és szinten
tartó torna; 18.00–19.30 órá-

ig Német Társalgó Kör.
! A Bencs Villában szeptember 10-én 18.00 órakor nyílik Pusztai Sándor Rossz képek c. fotókiállítása, valamint
Takácsné Papp Mónika festménytárlata. Megnyitják:
Janics Attila fotóriporter és
Nagy Zsuka költô. Közremûködik a Dezsavû Színtársulat.
! 10. „Kóstolja meg Magyarországot!” szeptember
14-én 10.00–17.00 óráig a

PROGRAMOK

Sóstói Múzeumfaluban. Bôvebben: www.muzeumfalu.hu.
! Ingyenes jogi tanácsadás a
nyíregyházi Jogpont+ irodában!
Cím: Nyíregyháza, Dózsa Gy.
utca 9. Ügyfélfogadás:
szerda 13.00–17.00 óra.
Telefon: 30/385-6048,
30/430-6706. E-mail:
rettich.tamas@jogpontplusz.hu, urban.ju-

Az Eastern Eagles Line Dance
Club a Virágkarneválon

Képviselôi fogadóóra
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. szeptember 2., 17.00 óra
Helye: Felsôsima, Általános Iskola
Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati
képviselôje fogadóórát tart.
Idôpont: 2013. szeptember 2., 17.00 óra
Helye: Városmajori Közösségi Ház (Városmajor utca 5.).

Rozsréti vigasságok
Rozsréti vigasságokat
tartottak Rozsrétszôlôn.
A városrészben már több
mint tízéves hagyománya
van a rendezvénynek. Az
érdeklôdôket délelôtt
fôzôversennyel, délután
pedig színpadi programokkal várták.
A rendezvényt Kósa János,
Rozsrétszôlô önkormányzati
képviselôje nyitotta meg.
Azt mondta, a program
összeállításánál az ott élôk
véleményére is kíváncsiak
voltak, próbáltak a helyieket
érdeklô mûsort a színpadra
vinni.
Rozsrétszôlôben egyébként
nemrég adták át a több mint
4 kilométer hosszú, a Fenyô
utcát Mandabokorral összekötô aszfaltburkolatú utat.

– Ennek nagyon örülök,
mert fogadóóráimon rendszeresen visszatérô kérése
volt ez a lakosságnak. Az út
járhatatlan volt, ezért is fontos, hogy sikerült kijavítani
és leaszfaltozni. Arra kérem
a többi utak mentén lakókat
is, hogy türelemmel legyenek, útról útra folyamatosan
haladunk és minden kifogásolt szakaszra sort kerítünk
majd – mondta el Kósa János.
Az önkormányzati képviselô hozzátette, egy gyalogosátkelôhelyet is szeretnének
kialakítani a Rozstelek út és
a Fenyô utca keresztezôdésében. Az ügyben már felvette
a kapcsolatot az illetékes
szervekkel, a tervek elkészülte után pedig meg is valósulhat az itt élôk kérése.

A nyíregyházi Eastern Eagles Line Dance Club western
táncosai óriási népszerûségnek örvendtek a nézôk körében,
a debreceni Virágkarnevál felvonulói között. A Wild
Buffalo, a Revival L.D.B.T., valamint a házigazda Dancing
Boots Club táncosaival közösen, közel 60 táncossal képviselték a hazai line dance mozgalmat. Az elsô ízben bemutatkozó táncforma minden tribünnél és a karneváli menet
alatt mindenhol viharos sikert aratott! Az esti felvonulás
alatt is, minden megállónál érdeklôdve figyelte a közönség
ezt az (egyelôre) ott még szokatlan látványt, ámde a hangulatos, fülbemászó country dalokra táncoló cowgirl-ök és
cowboy-ok végig hatalmas tapsot kaptak.

Kiállítás nyílt a villamosban

Kulturális útjára indult a Hôsök terén álló villamos. Az évek
óta üresen álló jármûben fotókiállítást rendeztek, s a kocsi
mostantól kiállítóhelyként mûködik. A városlakók elsôként
Hammel József fényképeit nézhetik meg, amelyek a régi Nyíregyházát idézik. A tárlat két hétig látható.
2013. augusztus 30.
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Közlemények – információk SZABADIDÔ

Rejtvény

– Vezérigazgató úr, hogy tetszik az...

A rejtvény megfejtését szeptember 4., 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: Kenéz Tibor (Nyh., Tornácos u. 25.).
Elôzô rejtvényünk megfejtése: ...vízdíjat nem
kell fizetni az uram után.

Névnapok
Augusztus 31. – Erika, Bella
Szeptember 1. – Egyed, Egon
Szeptember 2. – Rebeka, Dorina
Szeptember 3. – Hilda
Szeptember 4. – Rozália, Róza
Szeptember 5. – Viktor, Lôrinc
Szeptember 6. – Zakariás

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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
Drazsé: 2013
júniusában született keverék
szuka. Szelíd,
nyugodt kölyök,
aki ideális családi kedvenc lehet.
2013. szeptember 4-étôl örökbe fogadható.
Állatbarát Alapítvány, Nyíregyháza, Csatorna u. 2. Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

12

2013. augusztus 30.

Felelôs kiadó:
Ügyvezetô:
Fôszerkesztô:
Felelôs szerkesztô:
Fotók:
A szerkesztôség címe:

Város-Kép Nonprofit Kft.
Zagyva Gyula
Tarczy Gyula
Sipos Marianna 70/866-9402
Máté János 70/933-9840
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.
Tel.: 70/933-9821, fax: 42/411-826
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu
Hirdetés: 70/933-9822, 70/933-9823
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu
Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató
ISSN: 1218-1080
Példányszám: 54 000
Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu
Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

SZÍNHÁZ



FILM



ZENE



INGYENES

RENDEZVÉNYEK



PROGRAMOK



ESEMÉNYEK



ÉRDEKESSÉGEK

VIDOR Fesztivál
2013

VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje
2013. augusztus 30. és szeptember 7. között immár
tizenkettedik alkalommal rendezik meg
Nyíregyházán a VIDOR Fesztivált, azaz a VIdámság
és Derû ORszágos seregszemléjét, amely mára
az egyik legnagyobb hazai összmûvészeti rendezvény
lett: 9 nap alatt 60 helyszínen mintegy 400 program
zajlik majd, az idén várhatóan közel
120 ezer nézô elôtt.
Zenei kínálata rendkívül kimagasló, hiszen ez Magyarország legnagyobb ingyenes
világzenei fesztiválja, ahol
külföldi világsztárokkal is találkozhat a közönség, olyanokkal, mint a világhírû brazil énekesnô, Flavia Coelho,
az angolai születésû Bonga
és a Sebestyén Mártával, valamint Balogh Gusztival kiegészülô Deep Forest, akik

csak erre az egyetlen koncertre érkeznek hazánkba.
A fesztiválon igen rangos
színházi versengés is folyik.
A legkiválóbb hazai teátrumok játsszák az elmúlt évben
bemutatott legjobb új vígjátékaikat, az öttagú zsûri
Makk Károly vezetésével kilenc díjat ítél oda a legérdemesebbeknek.
A város fôtere a fesztivál ide-

jére az ország legnagyobb
mozijává változik, ahol esténként mintegy 3-4 ezren
nevethetik végig az idén 65
éves Kern András filmes életmûvébôl összeállított válogatást.
A fesztiválon gazdag utcazenei, bábszínházi és képzômûvészeti program is
várja az érdeklôdôket. Idén
négy kiállítást tekinthetnek
meg a fesztiválozók: Ámos
Imre Szól a kakas… címû
tárlatát, amelyen az AntalLusztig Gyûjteményben található alkotások kerülnek a
látogatók elé. Ebben az évben emlékkiállítással idézik
fel a nagyszerû színházi fotós, Koncz Zsuzsa és a VI-

DOR Fesztivál oszlopos karikaturistája, Lehoczki Károly alakját. Emellett a nyíregyházi képzô- és iparmûvészekbôl álló Eleven Mûvészeti Csoport minden érzékszervre ható tárlatát is
megtekintheti a nagyérdemû.
A VIDOR Fesztivál nyitott
mindenki elôtt, korra, nemre, anyagi helyzetre való tekintet nélkül, ugyanis a programok 90 százaléka teljesen
ingyenes, s nemcsak Nyíregyházán, hanem SzabolcsSzatmár-Bereg megye 29
kistelepülésén is. Mert ez az
év legvidámabb hete, amikor
mindenkinek jár egy igazi,
szívbôl jövô nevetés.

MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG
Augusztus 30., péntek 18.30
KOSSUTH TÉR
Az ünnepélyes megnyitón köszöntôt mond:
– Dr. KOVÁCS FERENC polgármester
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
– HAMMERSTEIN JUDIT, kultúrpolitikáért felelôs
helyettes államtitkár
Emberi Erôforrások Minisztériuma
– MAKK KÁROLY filmrendezô
A VIDOR Fesztivál zsûrijének elnöke
– Dr. TASNÁDI CSABA igazgató-fôrendezô
Móricz Zsigmond Színház, Nyíregyháza

Programok a következô oldalakon.

A KE-VÍZ 21 Zrt. immár 22 éve a kiemelkedô minôséget
és régiónk lakóinak szolgálatát tûzte ki zászlajára megvalósított építôipari kivitelezési munkáin keresztül. Magyar
tulajdonú cégként a helyi vállalkozások erôsítésével és
szeretett megyénk több száz polgárának megélhetését biztosítva járulunk hozzá városunk és megyénk fejlôdéséhez,
virágzásához.
Lokálpatriótákként évek óta nagy örömmel támogatjuk a Móricz Zsigmond Színházat, s ez az öröm ebben az évben csak
fokozódik, hiszen nemcsak a színház egész éves munkájának
lehetünk részesei, de az idei, tizenkettedik alkalommal megrendezendô VIDOR Fesztivál fôtámogatói is lehetünk.
A VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje évek óta
meghatározó pontja Nyíregyháza, valamint SzabolcsSzatmár-Bereg megye kulturális életének, azt a nemes célt
tûzve maga elé, hogy eljutassa a derût, a nevetést és a kultúrát a megye minden szegletébe, vidámságot csalva kicsik és nagyok arcára, hogy ezen a kilenc napon a jókedv,
a humor és a kacagás játssza életünkben a fôszerepet.
A KE-VÍZ 21 Zrt. valamennyi dolgozója nevében állíthatom, büszke vagyok, hogy vállalatunk aktív módon járulhat hozzá ennek a rendkívül fontos kulturális missziónak
a létrejöttéhez!
A fesztivál valamennyi résztvevôjének, látogatójának önfeledt pillanatokat, maradandó élményeket és kellemes szórakozást kívánunk!
Bencze Antal
vezérigazgató

Mort Walker

„A nevetés olyan seprû,
amivel lesöpörjük a szív pókhálóit.”

Dr. Kovács Ferenc
Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere

Sándor Dénes

„Csak az tud élni, ki mindig nevet,
Kinek a lelke élettôl vidám,
Kibôl kicsordul minden szeretet…”

Szeretettel köszöntöm Önöket Nyíregyházán, a VIdámság
és Derû ORszágos Seregszemléjén!
A VIDOR Fesztivál oly sok kedves órát szerez minden
esztendôben a nyíregyháziaknak és a színházi seregszemlére érkezô vendégeknek, turistáknak, hogy egész évben
emlegetjük, és alig múlik el, már várjuk a következôt. Olyan
szellemi felüdülést és kulturális táplálékot kínál, ami feltölt,
erôt ad a hétköznapokhoz, különleges hangulata semmi
mással nem pótolható. Érték számunkra csakúgy, mint a
színházunk és annak társulata, akik olyan kultúraközvetítô
tevékenységet végeznek, amelyre nagy igény van Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.
Ez a fesztivál kilép a színház épületének falai közül és élettel, pezsgéssel tölti meg Nyíregyháza utcáit, tereit, intézményeit, sôt a város határain is túllépve a megye több pontján szórakoztatja a nagyközönséget. Sok ezerre nô ezzel a
nézôk száma, így a szórakoztatáson túl egy olyan társadalmi küldetést is teljesít a programsorozat, amely a közös élmények által összekovácsolja a közösséget, gyarapítja a színház- és zenerajongók táborát.
Fogadják szeretettel a VIDOR Fesztivál programját, és
érezzék jól magukat Nyíregyházán!
Jó szórakozást és kellemes kora ôszi estéket kívánok Önöknek városunkban!

TISZTELT VENDÉGEINK!
KEDVES NAGYKÖZÖNSÉG!

Thomas Mann

„A nevetés a lélek csillanása.”

Események – programok – érdekességek VIDOR

Bíró Eszter

Váci Mihály Kulturális Központ Pál Gyula Terem, 09:00
Szín-játék
Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Szabadság tér 10:00 Csináljunk együtt színházat 3 nap alatt
Kossuth tér 19:00 Pál István Szalonna és Bandája; 20:30
Csak semmi pánik
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Liliomfi
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Irtó jók vagyunk a
Vidor-on is!
Jósa András kórház 14:00 Piros Orr Bohócdoktorok
Alapítvány (zártkörû)
Korzó Színpad 15:00 Parapács Zenekar és Kubinyi Júlia;
16:20 Sajtkukacz; 17:40 Kolo együttes
Móricz Zsigmond Könyvtár, Kamaraterem 16:30 Lehoczki
Károly emlékkiállítás
Nyíregyházi Zsidó Hitközség Zsinagógája 17:30 Gershwin
Koncert
Krúdy Kamara 18:00 Sárkánytivornya; 22:00 Sárkánytivornya
Móricz Zsigmond Színház 18:30 Fotófogyatkozás Galériája
Városháza elôtt 16:00 Fenevadak az utcán; 22:00 Tûzzsonglôrök

2013. 09. 01. vasárnap

Szabadság tér 10:00 Csináljunk együtt színházat 3 nap alatt
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 11:00
Szín-játék
Kossuth tér 19:00 DJabe; 20:30 Bonga; 22:00 Ripacsok
Móricz Zsigmond Színház 19:00 A 42. hét
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Irtó jók vagyunk a
Vidor-on is!
Jósa András Múzeum 14:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Korzó Színpad 15:00 Tatros Zenekar és Tintér Gabriella;
16:20 Rutkai Bori és a Hébe-hóba Banda Vacka dalok; 17:40
Etnofaun
Krúdy Kamara 18:00 Mr. és Mrs.; 22:00 Mr. és Mrs.
Móricz Zsigmond Színház 18:30 Fotófogyatkozás Galériája
Városháza elôtt 16:00 Tótágas; 23:30 Tûzzsonglôrök
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Ibrány 14:00 Jönnek a komédiások
Gávavencsellô 17:00 Jönnek a komédiások

2013. 08. 31. szombat

Kossuth tér 18:30 Megnyitó ünnepség; 18:45 Herczku
Ágnes–Nikola Parov és a Banda; 20:30 Flavia Coelho
Móricz Zsigmond Színház 19:00 A nyaralás
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Szabadság tér 10:00 Csináljunk együtt színházat 3 nap alatt

2013. 08. 30. péntek

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Mustárház 10:00 Szeredás együttes
Korzó Bevásárlóközpont 10:00 A halhatatlanság országa;
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, különterem17:00 Ha
egy nyári éjszakán egy utazó…
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Irtó jók vagyunk a
Vidor-on is!
Városháza elôtt 16:00 Vitézi mókák, kunkori történetek; 22:00
Tûzzsonglôrök
Büntetés-végrehajtási Intézet 17:00 Two men show
(zártkörû)
Krúdy Kamara 18:00 Szentivánéj; 22:00 Szentivánéj
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18:30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19:00 A Napsugár fiúk
Kossuth tér 19:00 Szalóki Ági és zenekara; 20:30 6:3,
avagy játszd újra, Tutti!
Kodály Zoltán Általános Iskola 22:00 Aranyosi Péter
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Baktalórántháza 11:00 Világ kenyere (zártkörû)
Berkesz 15:00 Állatmesék (zártkörû)
Kemecse 11:00 Állatmesék (zártkörû)
Nyírtét 14:00 Világ kenyere (zártkörû)
Tarpa 11:00 Pinokkió (zártkörû)
Tiszalök 14:00 Two men show (zártkörû)
Túristvándi 15:00 Pinokkió (zártkörû)

2013. 09. 03. kedd

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly Emlékkiállítás
Korzó Bevásárlóközpont 10:00 Pinokkió
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Irtó jók vagyunk a
Vidor-on is!
Városháza elôtt 16:00 Mosolygó mesék; 22:00 Tûzzsonglôrök
Kossuth tér 19:00 Fanfara Complexa; 20:30 Sztracsatella
Városalapítók szobránál 18:00 Csináljunk együtt színházat
3 nap alatt
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Vaknyugat
Krúdy Kamara 18:00 Roadmovie; 22:00 Roadmovie
Móricz Zsigmond Színház 18:30 Fotófogyatkozás Galériája
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Kodály Zoltán Általános Iskola 22:00 Hadházi László
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Nagydobos 11:00 Aranyos tarajos (zártkörû)
Kisvárda 15:00 Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány
(zártkörû)
Buj 15:00 Aranycsibe (zártkörû)
Nagyecsed 15:00 Aranyos tarajos (zártkörû)
Vásárosnamény 19:00 Család ellen nincs orvosság

2013. 09. 02. hétfô

Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Sóstóhegy 14:30 Jönnek a komédiások
Ajak 18:00 Jönnek a komédiások

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Korzó Bevásárlóközpont 10:00 Bódog és Szomorilla
Mustárház 10:00 Pergô együttes
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Europe Direct a
Vidor-on
Móricz-kert 15:00 Mindannyian másak vagyunk
Városháza elôtt 16:00 A mi kis Pinokkiónk; 22:00 Tûzzsonglôrök
Hellmusic X-Cafe 17:00 Kulináris mosoly
Krúdy Kamara 18:00 Bányavakság; 22:00 Bányavakság
Krúdy Kamara 18:00 Panelninja; 22:00 Panelninja
Down Egyesület Csodavár F. C. 18:00 Batu-Tá kalandjai
(zártkörû)
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18:30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Illatszertár
Kossuth tér 19:00 Fabula rása; 20:30 Csudafilm
Kodály Zoltán Általános Iskola 22:00 Kôhalmi Zoltán
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja

2013. 09. 05. csütörtök

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Korzó Bevásárlóközpont 10:00 Világ kenyere
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Irtó jók vagyunk a
Vidor-on is!
Városháza elôtt 16:00 A babszemnyi Jankó; 22:00 Tûzzsonglôrök
Krúdy Kamara 18:00 Bányavakság; 22:00 Bányavakság
Evangélikus nagytemplom 18:00 Widor orgonakoncert
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18:30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Bivaly-szuflé
Kossuth tér 19:00 Magyarvista Sociál Club; 20:30 Apám
beájulna
Kodály Zoltán Általános Iskola 22:00 Kovács András Péter
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Nagycserkesz 14:00 Kismalac és a farkasok (zártkörû)
Nagykálló 16:00 Two men show (zártkörû)
Paszab 11:00 A halhatatlanság országa (zártkörû)
Tiszatelek 15:00 A halhatatlanság országa (zártkörû)

2013. 09. 04. szerda

PROGRAMOK

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Városháza elôtt 16:00 Törökvész vitéz, avagy Vitéz László
és a törökök; 22:00 Tûzzsonglôrök
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18:30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Páratlan páros
Kossuth tér 19:00 Bíró Eszter és zenekara; 20:30 Deep
Forest
Vidor Kert 23:00 Mû-suck zenekar
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Pap 15:00 Jönnek a komédiások

2013. 09. 07. szombat

Jósa András Múzeum 09:00 Ámos Imre Szól a kakas…címû kiállítása
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 09:00
Szín-játék
Móricz Zsigmond Megyei Könyvtár, Kamaraterem 09:00
Lehoczki Károly emlékkiállítás
Korzó Bevásárlóközpont 10:00 Batu-Tá kalandjai
Kossuth tér, Ofotért üzlet elôtt 13:00 Szatmár-beregi
natúrpark
Városháza elôtt 16:00 Don Sajn ’13; 22:00 Tûzzsonglôrök
Hellmusic X-Cafe 17:00 Kroki a’la Krúdy
Krúdy Kamara 18:00 Rohan(d)ó élet; 22:00 Rohan(d)ó élet
Móricz Zsigmond Színház Galériája 18:30 Fotófogyatkozás
Móricz Zsigmond Színház 19:00 Az utolsó hôsszerelmes
Kossuth tér 19:00 Makám; 20:30 Meseautó
Váci Mihály Kulturális Központ, Pál Gyula Terem 20:30
Iris Sphera
Vidor Kert 22:00 NEMDJ Silló Világzenei Partyja
Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Mándok 15:00 Talizmán (zártkörû)
Vásárosnamény–Vitka 11:00 Talizmán (zártkörû)

2013. 09. 06. péntek

Mustár Rádió 00:00 Best of Vidor
Nagykálló 19:00 Adáshiba
Balkány 15:00 Bódog és Szomorilla (zártkörû)
Fehérgyarmat 11:00 Aranycsibe (zártkörû)
Jánkmajtis 15:00 Aranycsibe (zártkörû)
Kisléta 15:00 Talizmán (zártkörû)
Nyírbéltek 15:00 Kismalac és a farkasok (zártkörû)
Nyírbogát 11:00 Kismalac és a farkasok (zártkörû)

A Nyíregyházi Televízió augusztus 31. és szeptember 8. között minden este 19.30 órától VIDOR Híradóval jelentkezik. A mûsorban összefoglalót láthatnak a VIDOR Fesztivál napi programjairól. Aki lemaradt volna az esti kiadásról, az másnap délelôtt
megnézheti az ismétlést, vagy a Kölcsey TV-n minden másnap 17 órától az elôzô nap összefoglalóját.

VIDOR Híradó
minden este

Hammerstein Judit
Emberi Erôforrások Minisztériuma
kultúrpolitikáért felelôs helyettes államtitkára

Egymagában ritkán nevet az ember. A vidámság is közösségi élmény, az emberi kapcsolatok mindaddig élnek, amíg
jóízûen tudunk kacagni együtt. A jókedvet akkor éljük át
igazán, ha megoszthatjuk másokkal, ilyenkor a nevetésben benne van az is, hogy értjük egymást.
Ezt az élményt megtapasztalhatta már Nyíregyháza nemzetközi elismertségnek örvendô, rangos rendezvényének,
a VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléjének évrôl
évre visszatérô közönsége.
A színházi fesztivál versenyprogramja a hagyományokhoz híven idén is az évad legjobb produkcióiból áll össze,
ékes bizonyítékául annak, hogy a vidámság, a szórakoztatás remekül összefér az igényes mûvészettel.
E magas színvonalú, összmûvészeti fesztivál családbarát,
hiszen minden korosztály számára kínál alkalmat a szórakozásra és a legtöbb program ingyenesen is látogatható:
így például az angolai Bonga vagy a brazil Flavia Coelho
koncertje, Sándor Pál Ripacsok vagy a Bujtor István remeklésével készült Csak semmi pánik címû film megtekintése.
A szervezôknek sikerült ezt a rangos eseményt igazi közüggyé tenni, melyért magánszemélyek és cégek fognak
össze a város önkormányzatával, hogy immár tizenkettedik alkalommal is létrejöhessen a VIDOR Fesztivál, a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.
Valamennyi résztvevônek, visszatérô és új látogatónak jó
mulatást kívánok!

Legyünk együtt, nevessünk együtt!

Események – programok – érdekességek VIDOR

Események – programok – érdekességek VIDOR

N Y Í R E GY H Á Z I N A P L Ó

Makk Károly: értékes Nyírség
Makk Károly, Kossuth- és Balázs Béla-díjas rendezô
immár negyedszer vállalja fel a VIDOR Fesztivál zsûri
elnöki posztját. Az idén 88 esztendôs Kiváló és Érdemes
Mûvész ezúttal is szívesen jön Nyíregyházára. A programról azt mondja: a színházak aktuális kínálatából
adódik, amelyben mindig fel lehet fedezni újabb tehetségeket, friss gondolatokat. Sok a visszatérô együttes,
melyek mindig valami új produkcióval jelentkeznek. Ô
pedig a döntéseinél mindig abból az élménybôl indul ki,
amit itt és ekkor kap a társulatoktól.
SZERZÕ: TARCZY GYULA

– Milyen érzés nem szakértô
zsûritagokkal dolgozni?
– Ez egy érdekes, „játékos”
felállás, hogy a Móricz színház állandó nézôi közül kerülnek ki a társaim. Szép feladat
a különbözô foglalkozású,
korú, nemû társaságot olyan
véleménynyilvánításra bírni,
hogy annak legyen stílusa az
adott produkció tartalmát, atmoszféráját, a színészek játékát illetôen is. Kell két-három
nap, amíg összecsiszolódunk,
de mindig örömmel dolgozom velük, jó ötletnek tartom
ezt a felállást.
– Van ideje a VIDOR más
helyszíneire is a színpadokon
kívül?

– Elég sok feladatot adnak az
elôadások, így elsôsorban a
színházi programokat kísérem figyelemmel. De tudom,
hogy van egy színes, jól kimunkált plusz világ is a teátrum falain kívül, amibe azért
igyekszek bele-beleszagolni,
ha van hozzá maradék idôm
és energiám.
– A fesztiválnak állandó vendége. A várost is ismeri?
– Jól ismerem az országot,
és a szomszédvárban, Debrecenben is tanultam, de
Nyíregyházán viszonylag
keveset jártam. Ám amikor

megérkeztem néhány éve,
megfogott a Nyírség sajátos
hangulata, amely nem egészen olyan, mint az alföldi,
amit jól ismerek. Átfutván a
történelmét, felfedeztem,
hogy az országnak ez egy
különösen érdekes része,
olyan említésre méltó múlttal és háttérkultúrával,
amelyrôl jóval többet kellene tudni a széles nyilvánosságnak.
– Magas életkora ellenére
még mindig aktív. Min dolgozik most?
– Egyfajta összegzésen.
Egy életrajzszerû mûvön,
amit a filmjeimmel való újratalálkozás inspirál. A forgatások történetén, a munkák eredményein keresztül
láttatom majd az elmúlt évtizedeket.

Nagy megtiszteltetés!
A civilekbôl (tehát az elnököt kivéve nem színházi szakemberekbôl) álló zsûri egyik tagja, Császári Viktória, tulajdonképpen mégis szakmabeli. A nyíregyházi Arany
János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon, valamint a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola
drámapedagógusa és magyartanára ugyanis nem csupán
nézôként kötôdik a teátrumhoz. Azt vallja, a színház élményen keresztül tud tanítani. Az oktatásban az ô óráin
úgy kap fontos szerepet, hogy a színház eszközeit használva valós szituációkat hoznak létre, „játszva”. Ezek
megélése, feldolgozása pedig segít majd a valódi életben könnyebben megoldani a hasonló problémahelyzeteket, így tehát mindez az életre készít fel, és életszerûen nevel. Nézôként rendszeres látogatója a Móricz elôadásainak és természetesen a VIDOR-nak is, a kezdetektôl. Minden esztendôben izgatottan várja a programot, s nagy vágya volt, hogy egyszer a zsûri soraiban
ülhessen. Ezért jelentkezett a civil „ítélôszékbe”, s noha
a szerencse és a sorsolás révén, de nagy megtiszteltetésnek érzi, hogy ô is tagja lehet a Makk Károly által vezetett csapatnak. Mint mondja, a mûsortervbôl az derül ki,
hogy a szokott módon színes a paletta, a humor sokféle
oldaláról jelentkezik majd a bohózattól a groteszkig, s a
rendezések is izgalmasnak ígérkeznek a nevek alapján.
Látatlanban állítja: tartalmas szórakozást nyújt mindazoknak, akiknek sikerült belépôhöz jutniuk az óriási
érdeklôdés közepette.

Djabe: Amerika után a VIDOR-on
Hazánk egyik legnépszerûbb, nemzetközi hírû jazz
együttesét bárki láthatjahallhatja a fesztiválon,
hiszen a Kossuth téri
közönségprogram részeként lépnek majd fel 31-én,
szombaton este 19 órakor.
SZERZÕ: TARCZY GYULA

A VIDOR-on még újak, de
csupa jót hallottak errôl a sokféle mûvészeti ágat megmozgató fesztiválról. Azért Nyíregyháza nem ismeretlen számukra. Égerházi Attila, a zenekar vezetôje három fellépést is emlékezetébe tudott
idézni az elmúlt másfél évtizedbôl, melyek közül talán a
2003-as, színházbéli emelkedik ki. Ez volt ugyanis a „fôpróbája” a késôbb a Petôfi
Csarnokban tartott koncertnek, melyet dvd-n kiadtak,
így „gyakorlásképpen” ezt is
rögzítették. Az együttes

trombitása, Kovács Ferenc
azonban már résztvevôje is
volt más zenekarokkal az eseménysorozatnak, s mint
mondja, mindig remekül érezte magát jó közönség elôtt,
nívós programok között. A
Djabe egyébként kiváló idôszakát éli. Nemrégiben például – visszatérô vendégként –
Észak-Amerikában (Kanadát
is beleértve) koncerteztek. A
New York államban található
Rochester International Jazz
Festival, a keleti part legnagyobb ilyen jellegû eseménye
tízezreket mozdít meg, s furcsa módon hazánkat nem számítva ott a legnépszerûbbek a
világon. Megismerik ôket az
utcán, s koncertjeiken a régebbi felvételekbôl is kérnek,
mert jól ismerik, kedvelik
ôket. Íme errôl két apró, jelzésértékû sztori. Egy koncert
végén gratulálni és köszönni
egyszerre jött hozzájuk egy fiatalember, aki az ô hatásukra

kezdett el gitározni, s épp akkor kapta errôl a diplomáját.
Aztán a híres James Brown
játszott velük egy idôben egy
belépôs koncerten, míg ôk
épp a fesztivál utcában muzsikáltak. Többen jelezték, hogy
megvették ugyan a bilétát a
világsztárra, de ott ragadtak az
ô bulijukon… A tavalyi Down
and up címû albumukat,
amely négy év lemezszünet
után került piacra, a legjobbak közé jelölték jazz kategóriában, s számos helyre eljutottak az anyaggal Európában is. Fontos hír a házuk tájáról, hogy újra két dobossal játszanak – Nyíregyházán is. A Mezzoforte ütôse,
Gulli Briem is egyre többször színpadra áll velük, akivel zeneileg és emberileg
egyaránt megtalálták a közös hangot. Nyíregyházán
átfogó képet adnak majd az
új lemezrôl és speciális koncertszámokkal, meglepeté-

sekkel is készülnek. Azok figyelmére is számítanak,
akiknek a lelke (füle) nem a
jazz mûfajához áll a legközelebb, hiszen a VIDOR-on
széles közönség számára befogadható, folk elemekkel
dúsított, world music show
várja majd a nézôket.

