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XV. VIDOR FESZTIVÁL.
Idén rendhagyó módon
nem augusztusban
rántja le a leplet a
VIDOR Fesztivál színhá-
zi programjáról a Móricz
Zsigmond Színház... MIKULÁS-HAJLÉK
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UTAZÁS
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HELLO, DOLLY!
A világ egyik legismer-
tebb musicaljét adják
elõ a Mandala Nyáron
Verebes István rende-
zésében, Détár Enikõ-
vel a címszerepben.

PERMETEZIK A LIGETEKET
Július 20-a és 31-e között permetezik Nyíregyházán a közterületi platán- és hárs-

faligeteket. A növényvédelmi munkákat a helyszíni ellenõrzések megállapításai, a
hársfák levéltetûvel, a platánok csipkés poloskával történõ fertõzõdésének megaka-
dályozása indokolja. A védekezés azokat a közterületeket érinti, ahol ezek a fafajok
megtalálhatók. A permetezéseket a Nyíregyházi Városüzemeltetési és Vagyonkeze-
lõ Nonprofit Kft. megbízásából a Tréner Kft. a jármû- és gyalogosforgalom zavarta-
lanságának biztosítása érdekében a késõ esti és éjszakai órákban este 11 és reggel 5
óra között végzi. A felhasznált vegyszerek sem az emberi, sem az állati szervezetek-
re nem veszélyesek. A kijuttatás után a fákról lecsepegõ permet a parkoló jármûve-
ken ártalmatlan nyomot hagyhat.

Uszoda, jégpálya és Atlétikai Centrum épülhet a kö-
vetkezõ évben Nyíregyházán. Elkezdõdhet a stadion re-
konstrukciója, és tíz újabb kondipark is létesülhet. Az ál-
lam támogatja a beruházásokat. Errõl dr. Szabó Tünde
államtitkár beszélt a megyeszékhelyen.

Több nagy sportfejlesztés indulhat a következõ hóna-
pokban Nyíregyházán. 2,1 milliárd forintért egy 50 mé-
teres versenyuszoda épülhet a nemrég átadott, teljes kül-
sõ-belsõ megújuláson átesett Continental Aréna melletti
teniszpályák helyén. A komplexumban egy 25 méteres
tanmedence is helyet kapna, és nemzetközi vízilabda-
mérkõzések rendezésére is alkalmas lesz. Már beadták a
pályázatot egy jégcsarnok építésére, ami a tervek szerint
450 millió forintból valósulhatna meg, és az uszodához
hasonlóan TAO-s forrásból finanszíroznák az építkezést.

MILLIÁRDOS SPORTFEJLESZTÉSEK INDULNAK NYÍREGYHÁZÁN
Néhány héten belül eldõl, ki tervezheti az NYVSC pá-
lyán épülõ Atlétikai Centrumot. A 3 milliárdos beruhá-
zás leghamarabb 2017 végére készülhet el, és ekkor kez-
dõdhet a Városi Stadion fejlesztése.

ATLÉTIKA, FOCI, SZABADIDÕ
– A kettõ összefügg, mert ha befejezõdik az Atlétikai

Centrum, akkor az atléták számára az edzéslehetõséget
biztosítjuk a Tiszavasvári úton, és ekkor a stadiont egy
futballarénává alakíthatjuk. 6500 férõhelyes, de késõbb
igény szerint bõvíthetõ, modern stadiont szeretnénk meg-
valósítani, melynek azért megmaradna a szabadidõs jel-
lege is, hiszen jelenleg nagyon sokan mozognak a létesít-
mény területén – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
polgármestere. (Szerzõ: Dankó László)

(Folytatás a 6. oldalon.)
A Continental Arénát június elején vehették birtokba a

nyíregyháziak. A sportinfrastruktúra fejlesztése folytatódik.

ZRÍNYI CSARNOK
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A Merkúr utca (képünkön) az egyike azon közel fél tucat helyszínnek, ahol vadonatúj aszfaltszõnyeg gazdagítja
majd a várost. Emellett további negyvenhárom utcát érint a felújítási, illetve kátyúzási program idén nyáron önkor-
mányzati forrásból, a 2013-ban kezdett program részeként. A Városüzemeltetés várhatóan augusztus második
felére végez ezekkel a munkákkal, amikor látványosan beindulnak a még nagyobb fejlesztések: egy két és fél
milliárdos beruházássorozat, szintén a város menedzselésével, EU-s finanszírozásban. Mint dr. Kovács Ferenc pol-
gármester szerkesztõségünket tájékoztatta: ennek keretében megújul a Kígyó, a Törzs és a Szegfû utca, új csomó-
pontokkal, és összesen közel 9 kilométerrel bõvül a kerékpárút-hálózat is, bekapcsolva Borbányát a vérkeringésbe.
(Részletek a 3. és a 6. oldalon.)

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS VÁROSSZERTE
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2008 óta nem szerepelt nagy nemzet-
közi kórusversenyen a Szabó Soma karnagy
vezette Cantemus Vegyeskar. Akkor a spa-
nyolországi Tolosában két elsõ, egy máso-
dik, egy harmadik díj mellett egy különdí-
jat és a verseny Nagydíját is megnyerték.

A Cantemus Vegyeskar ismét megmé-
rette magát a spanyolországi Cantoni-
grosban július 14–17. között a 34. alkalom-

NYERT A CANTEMUS

mal megrendezett kórusversenyen, ahol há-
rom kategóriában is pódiumra álltak. A kó-
rus vegyeskari kategóriában elsõ díjat, a nõi-
kari kategóriában második díjat szerzett
végül a versenyen, ahol 29 kórus képvisel-
tette magát szerte a világból. A nõikari ka-
tegória gyõztese a Moldáviából érkezett
„Cantemus” kórus lett, akik egyébként a
nevüket a nyíregyházi Cantemus Gyermek-
kar tiszteletére vették fel egykor!

A Nyíregyházi Egyetem a X. Országos
Felsõoktatási Véradóversenyen az 1000–
10 000 fõ közötti nappali tagozatos hall-
gatói létszámú kategóriában I. helyezést
ért el! A verseny díjátadóját 2016. július
15-én tartották az EFOTT-on a Velencei-
tónál.

Az esti nagykoncert elõtt Kardos István,
a Magyar Vöröskereszt fõigazgatója adta
át a díjazottaknak járó elismeréseket a
nagyszínpadon. A Nyíregyházi Egyetemet
Tóthné dr. Kerülõ Judit, oktatási rektor-
helyettes (képünkön) és Nagy Arabella, a
Hallgatói Önkormányzati Testület elnöke
képviselte. A Nyíregyházi Egyetem rend-
szeres résztvevõje a véradóversenyeknek,
illetve elkötelezett támogatója a véradó-
mozgalomnak, a korábbi években mindig
dobogós helyezéseket ért el a felsõoktatá-
si véradóversenyen, egy ízben (2009-ben)

házigazdája is volt az eseménynek, de elsõ
helyezést most elõször sikerült elérni: a
2015/2016-os tanévben az egyetem hall-
gatóinak 14,06 százaléka adott vért.

VÉRADÁS – CSÚCSON AZ EGYETEM

TEVÉKENYEN A KÖRNYEZETÉRT
„ Tevékenyen a környezetért” címmel

egyhetes környezettáboron vettek részt a
Borbányai Iskola 3-4. osztályos tanulói a
NYÍRVV Nonprofit Kft. és az iskola közös
szervezésének köszönhetõen. A gyerekek
megismerkedtek a méhészettel és elsajá-
tították az állatgondozás fortélyait is.

ZENÉS TALÁLKOZÁSOK
A szombatra tervezett Zenés találko-

zások címû produkció a rossz idõjárás-
ra tekintettel elmaradt, de hétfõn pótol-
ták. Ekkor láthatta a közönség a XXV.
Mandala Nyár részeként Bodrogi Gyu-
la és Voith Ági elõadását a Sóstói Mú-
zeumfaluban.

ERDÉLYBEN AZ ARANYKOR
A közelmúltban a Sóstóhegyi Aranykor

Nyugdíjas Klub Egyesület Erdélyben járt.
Elsõ állomásuk Kolozsvár volt, ahol a
Házsongárdi Temetõben lefestették a Wes-
selényi család sírkertjének kovácsoltvas
kerítését, Gyergyószentmiklóson pedig a
templom köré 500 tõ virágot ültettek el.

PIHENNEK A GRÁCIÁK
Körbekerítették a Három grácia szo-

borcsoportot. Mint Szabó Edinától, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. marketingrefe-
rensétõl megtudtuk, tervezett karbantar-
tási és felújítási munkákat végeznek a
szökõkúton, elõreláthatóan július végéig
befejezõdik a rekonstrukció.

RATKÓ ELÕTT TISZTELEGTEK
Augusztusban lenne 80 éves Ratkó Jó-

zsef. A költõ életmûve rendkívül értékes
és nagyobb figyelmet érdemelne – ezt
mondják a Móricz Zsigmond Kulturális
Egyesület tagjai. A civil szervezet Ratkó-
estet tartott. Így emlékeztek meg a me-
gye nagy hatású irodalmi alakjáról.

ZOOSULIBAN TANULTAK
Óriási érdeklõdéssel, elégedett moso-

lyokkal zárult a Nyíregyházi Állatpark nyári
tábora, a Zoosuli. A táborlakók 5 nap alatt
10 állati programban vettek részt, s a 4 hét
alatt 769 gyermek koptatta a suli „padja-
it”. A fiatalok jártak az Afriká-Zooban, a
Pecá-Zooban és a Majmo-Zooban is.

MEGÚJULT A KOPJAFA
Felújították és ismét a síremlék részé-

vé tették Jósa András kopjafáját az Északi
temetõben. Az 1984-ben emelt fakereszt
idén tavaszra annyira tönkrement, hogy
szükségessé vált a renoválása. Az emlék-
oszlopot a Jósa András Múzeum dolgo-
zóinak jelenlétében állították a helyére.

ÉRTÉKES ESTÉK
Értékes Esték címmel minden hónap

16-án bemutat egy városi értéket a Nyír-
egyházi Települési Értéktár Bizottság. Jú-
liusban a Nyíregyházi Állatpark csodáit
tekinthették meg az érdeklõdõk. Az esõs
idõ ellenére sokan voltak kíváncsiak az
Európa-szerte híres park látnivalóira.

Családbarát munkahely címet kapott a
Polgármesteri Hivatal. Az elismerést az
Emberi Erõforrások Minisztériuma adomá-
nyozta a Városházának.

Idén elõször nyerte el a Polgármesteri
Hivatal a Családbarát munkahely címet,

amit hatodik alkalommal hirdetett meg az
Emberi Erõforrások Minisztériuma. Vállal-
kozások, önkormányzatok és különbözõ,
alkalmazottakat foglalkoztató szervezetek
pályázhattak a címre. A tender során be
kellett mutatni, az adott szervezet milyen
intézkedéseket, lépéseket tesz annak ér-

CSALÁDBARÁT ÖNKORMÁNYZAT
dekében, amely a család és a munkahely
összeegyeztethetõségét segíti. A Magyar-
országon lévõ önkormányzatok közül
2016-ban mindössze hat viselheti a Csa-
ládbarát munkahely címet.

HÁTTÉR A TELJESÍTMÉNYHEZ

Jászai Menyhért alpolgármester elmondta
(képünkön a minisztériumtól veszi át a dí-
jat), ez egy elismerés a hozzáállásukról, ar-
ról, ahogyan a családokhoz és a munka-
vállalókhoz viszonyulnak. Hozzátette, ben-
ne van a nevében, hogy „családbarát” és
„munkahely”. Mind a kettõ nagyon fontos,
hiszen akkor tud az ember jól teljesíteni egy
munkahelyen, ha a háttér biztosított. A Pol-
gármesteri Hivatal rendszeresen szervez
õszi, illetve tavaszi tábort a dolgozók gyer-
mekeinek a szünidõk idejére, mellette pe-
dig Mikulás- és karácsonyi ünnepség is vár
a kicsikre, de klasszikus családi programok
is fogadják a dolgozókat és családjukat. A
Családbarát munkahely címet egy éven át
viselheti a Polgármesteri Hivatal.

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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FEJLESZTÉS

FOLYTATÓDIK A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN

A Nyírtávhõ Kft. a Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár
utcák csomópontjában folytatja a nyári rekonstrukciós
munkákat. Itt egy 60 méteres vezetéket cserélnek ki, amely
a nulladik üteme a közlekedési csomópont késõbbi átépí-
tésének. A tervek szerint a szakemberek két hét alatt vé-
geznek a vezetékcserével.

A Nyírtávhõ Kft. idén 300 millió forintot fordít beruhá-
zásokra és felújításokra. A Bethlen Gábor utca, Benczúr
tér és Bessenyei tér térségében 800 méternyi távhõ-
vezetéket a közelmúltban már kicseréltek. A rekonstruk-
ció keretében öt új intézményt is rákötöttek a távhõ-
hálózatra, amelyek eddig gázzal oldották meg a fûtést. Az

TÁVHÕ-REKONSTRUKCIÓ A MEZÕ UTCÁN IS
érintett területen már az utómunkák zajlanak, visszaál-
lítják a parkok és a sétányok korábbi állapotát. Most a
Mezõ, a Bethlen Gábor és a Vasgyár utcák csomópont-
jában folytatják a rekonstrukciót, amelyet hasonlókép-
pen csak a fûtési idényen kívül lehet elvégezni.

Ezt követõen a Nyírtávhõ szakemberei a Jósavárosban
folytatják a rekonstrukciós munkákat. Egy visszatérõ prob-
lémát orvosolnak, hiszen az Eperjes utcán egy szekunder
vezeték az elmúlt évben háromszor is meghibásodott.
Ezt cserélik egy elõszigetelt vezetékre a távhõszolgálta-
tás biztonsága érdekében.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Modern Városok Program, például Tokajig vezetõ ke-
rékpárúttal, négycsillagos sóstói szállodával, felújított
Kállay-házzal és Szabadtéri Színpaddal, új Atlétikai Cent-
rummal. Vadonatúj uszoda és jégpálya a belvárosban, to-
vábbépülõ Nyugati elkerülõ útszakasz – ezek mind-mind
a következõ idõszak tervezett fejlesztései, a teljesség igé-
nye nélkül. Dr. Kovács Ferenc polgármester tájékoztatá-
sa szerint ezeken felül egy több mint két és fél milliárd
összértékû beruházási csomag kivitelezése indulhat meg
hamarosan, mely a belvárost, Örökösföldet, Borbányát
és a Malomkertet egyaránt érinti, és minden nyíregyházi
közlekedõ számára kedvezõ lesz.

A múlt heti Magyar Közlönyben megjelent kormány-
döntés zöld utat adott egy olyan, másfél milliárd forint ér-
tékû fejlesztési csomagnak, melynek három eleme jelen-
tõs könnyítés lesz a kocsival és biciklivel közlekedõk szá-
mára egyaránt.

AMI EGY FEJLESZTÉS MÖGÖTT VAN

– Amikor a városlakók a kivitelezést látják, az már csak
a jéghegy csúcsa, a teljes belefektetett munka talán 10–15
százaléka. Tudni kell, hogy ezek jelentõs része a TOP (Te-
rület- és Településfejlesztési Operatív Program) keretében
valósul meg, tehát EU forrás, s ezek felhasználásának szi-
gorú szabályai vannak. A koncepció, a tervek tavaly több-
ször is voltak a közgyûlés elõtt, ám a Nyíregyházának erre
az uniós ciklusra külön megítélt, összesen 23,7 milliárd
forintnyi összegre is külön pályáznunk kell. Ezek hónapo-
kig tartó eljárások, s addig nem lehet indítani a kivitelezé-
si munkákat sem. Aztán ott vannak a kötelezõ érvényû
jogi határidõk, például egy közbeszerzési eredményhir-
detés után még el kell telnie újabb tíz napnak, hogy szer-
zõdést lehessen kötni – nyilatkozta szerkesztõségünknek
dr. Kovács Ferenc.

GYORSÍTOTT FOLYAMATOK

– Ezzel együtt a megyei jogú városokkal összehasonlít-
va mi nagyon jó helyzetben vagyunk, ugyanis nem ölbe
tett kézzel vártunk a pályázatok elbírálására, a kormány-,
illetve minisztériumi döntésekre, hanem feltételes közbe-
szerzéseket hirdettünk meg, s amennyire lehet, gyorsítjuk
a folyamatokat. Nagyon komoly elõkészítés elõzi meg
minden esetben a látható munkálatokat, s ezért volt fon-
tos a mostani kormánydöntés is, hogy még év végéig sok
munkát el tudjunk végezni. Talán furcsán hangzik, de szinte
rekordidõ alatt jutottunk el idáig, összehasonlítva más vá-
rosokkal. S bár errõl kevés szó esik, a borzasztóan hiá-
nyos és félrevezetõ adatokat tartalmazó közmûtérképek
is – már, ahol vannak – hátráltatnak egy-egy ilyen beruhá-
zást. Ezzel együtt a hivatal szakképzett munkatársaival
mindent megteszünk azért, hogy minél elõbb minden nyír-
egyházi élvezhesse ezek gyümölcsét. S még a többiét, hi-
szen ez csak a közeljövõben megvalósuló töredéke a vár-
ható és tervezett közlekedésfejlesztési beruházásoknak –
jelezte a polgármester.

FELÚJÍTOTT KÍGYÓ UTCA

– A nemrégiben, az Orosi úton megépített új csomó-
pontok és a víztorony mellett megvalósult, régóta áhított
körforgalom csak a kezdet volt: a városvezetés folytatja a
koncepciót – kezdte a most megvalósuló fejlesztések rész-
letezését a polgármester. – Ennek keretében felújítjuk a

Kígyó utcát, amelynek a Debreceni úti végénél egy úgy-
nevezett „T” csatlakozással enyhítjük a torlódást, a rég
meglévõ forgalmi gondokat.

KERÉKPÁRRAL BORBÁNYÁIG

A fejlesztés része az is, hogy a Kígyó utcán is kiépül a
kerékpárút, mely csatlakozik a Szarvas utcán már meglé-
võhöz. S innen, az új csomóponttól – a fejlesztési csomag
második elemeként – egészen Borbányáig vezet majd. –
Szintén régóta elfogadott stratégiánk, hogy kössük össze
hálózatba a meglévõ kerékpárutakat, s lehetõség szerint
építsünk is. Ez mindkettõt magában foglalja. A Kígyó ut-
cai új keresztezõdéstõl a Debreceni úton, valamint balra
kanyarodva végig a Tünde utcán vezet majd új kerékpár-
út. A Kállói úti csatlakozásnál pedig mindkét irányt lehet
választani, hiszen megépül a város végéig, a Csárda utcá-
ig (Borbányáig), valamint a másik irányba, egészen a kör-
útig, így összekapcsolódik a belvárosi, Szent István utcai
szakasszal – vázolta a polgármester.

TÖRZS UTCA, TÖBB PONTON ÚJÍTVA

Ennek a beruházássorozatnak a harmadik elemeként a
Törzs utca azon szakasza is kap kerékpárutat, amely a 41-
es utat köti össze a Semmelweis utcával. (Mint ismert: a
Pazonyi úttól idáig vezetõ szakasz már elkészült, sokan
használják. Mindezekkel összesen újabb 8,7 kilométeres
szakasszal gazdagodik a város.) De ezen a részen nem
csak ez a hangsúlyos változás. – Pont itt, a Törzs utca–
Semmelweis utca keresztezõdésében épül egy új körfor-
galom, amit a megnövekedett forgalom indokol. A Törzs
utca végén, a 41-es útra (egyben a belváros felé) fordulva
meghosszabbodik a jobbra kanyarodó sáv, ami enyhítheti
majd a zsúfoltságot. Ugyanakkor a Törzs utca másik vé-
gén, a Brendon Bababoltnál létrehozunk egy külön jobb-
ra kanyarodó sávot, amely jelentõsen könnyítheti azok
életét, akik a 4-es számút fõútra, Záhony felé szeretnének
fordulni.

SZEGFÛ UTCA NÉGY SÁV, KERÉKPÁRÚTTAL

A Szegfû utca szélesítése augusztusban kezdõdhet el. En-
nek keretében a Hunyadi és az István utca közötti szakasz két
újabb forgalmi sávot kap (így lesz négysávos), megszüntetve a
szûk keresztmetszetet és a zsúfolt helyzeteket, míg a László
utcáig vezetõ, már meglévõ részt is felújítják. S „természete-
sen”, itt is épül kerékpárút, bekötve a Vay Ádám körút sávjába.
– Arra kérjük majd a leendõ kivitelezõt, hogy augusztusban,
amikor hozzáláthat a feladathoz, a nagyobb munkákkal kezdje,
hogy minél kevésbé zavarjuk a tanévkezdés utáni forgalmat.
A több mint 300 millió forintos fejlesztés így várhatóan õsz
végére fejezõdhet be, egy több évtizedes problémát szüntetve
meg – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc. Majd hozzátette:
kérik a közlekedõk türelmét és fokozott figyelmét ebben
az idõszakban, de ettõl gyorsabban nem lehetett megol-
dani, amire nagyjából harminc évig hiába vártunk.

 
CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉSI FEJLESZTÉSEK

A közlekedésfejlesztés mellett a csapadékvíz-elveze-
tésre is odafigyel a város. Mint dr. Kovács Ferenc emlé-
keztetett: a 2010-11-es események, a kirívó belvízhely-
zet után elhatározták, hogy folyamatosan fejlesztik ezt a
területet is. Ennek részeként adtak át komoly létesítmé-
nyeket új csatornákkal még 2014-ben, s ennek folytatá-
saként Borbányán és a Malomkertben valósulhat meg a
csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvisszatartási célú tá-
rozók fejlesztése. – Ez egy újabb 662 millió forintos be-
ruházás, mely összesen négy fejlesztési pontot tartalmaz.
A 100 millió forint érték alatti projektelemek kivitelezé-
se még augusztusban elkezdõdhet, így a Tüzér utca csa-
padékcsatornái kapacitásának növelése a Keleti körút-
nál, valamint záportározók kialakítása a Szántó Kovács
János utcán. A másik két, nagyobb beavatkozás picit
késõbb indul. Azok a Lujza, Alma és Vércse utcákon,
valamint a Tünde utcán bõvítik a zárt csapadékcsator-
nák kapacitását – nyilatkozta a polgármester.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Nemcsak a közlekedésre, hanem a sportfejlesztésre is újabb milliárdok érkeznek Nyíregyházán.
Képünkön dr. Szabó Tünde államtitkár és dr. Kovács Ferenc polgármester közösen jelenti be a fejlesztéseket,

melyekrõl a címlapon és a 6. oldalon lehet olvasni.
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Kispanda-ikrek születtek az idén 20 éves Nyíregyházi
Állatparkban. Az óriáspandák a világ kedvencei, de leg-
alább ugyanolyan aranyosak névrokonaik, a vörös macs-
kamedvék, amiket kis pandának is neveznek. Az ikreket
állatorvos is megvizsgálta, egészségesek és mindketten
nõstények.

Minden kis állat születése nagy dolog egy állatkertben,
de ha ilyen igazi cuki ikerpárról van szó, amik veszélyez-
tetett állatok, az külön örömet jelent. A faj a természetben
a Himalája, illetve Észak-Burma magashegyi erdeiben, va-
lamint Szecsuán nyugati felén és Jünnanban él 2000–4800
méteres magasságban.

FOGSÁGBAN RITKÁN SZAPORODNAK

Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osztály-
vezetõje elmondta, a nyíregyházi kispanda-szülõk 2 éve él-
nek együtt az Európai Fajmegõrzési Program keretében. Ting-

SZENZÁCIÓ: KISPANDA-IKREK SZÜLETTEK

ting Pozsonyból, míg Szecsuán a Dublin Zoo-ból érkezett
Nyíregyházára. A szaporulat azért is örvendetes, mert fog-
ságban nagyon ritkán szaporodnak a macskamedve-félék
családjába tartozó állatok. A jelenleg 5 hetes apróságok ide-
jük nagy részét egy helyben fekve, odújukban töltötték. Az
anyaállat eleinte szinte egész nap kölykeivel volt, bár most
már egyre többször hagyja el a fészket, de visszajár hozzá-
juk, hogy megszoptassa és tisztogassa õket. Most elsõ alka-
lommal az állatorvos is megvizsgálta az ikreket. Dr. Tóth Ale-
xandra arról számolt be, hogy egészségesek, jól fejlõd-
nek, már a szemük is kinyílt, és mindketten nõstények.

MÉG RITKÁN LÁTHATÓK

A szülõk még nagyon féltik kicsinyeiket, egyik odúból
a másikba költöztetik õket, így a látogatók csak egy ilyen
pillanatot kaphatnak el. Talán két hét múlva kezdenek
önállóan ismerkedni a külvilággal, akkor lehet majd õket
hosszabb ideig látni. (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

NYILVÁNOS A VIDOR SZÍNHÁZI PROGRAMJA!

Idén rendhagyó módon nem augusztusban rántja le a
leplet a VIDOR Fesztivál programjáról a Móricz Zsigmond
Színház, így csaknem egy hónap áll majd rendelkezésre
a jegyek megvásárlására. 2016-ban is a legjobb vígjáté-
kokat hozza el a fesztivál Nyíregyházára.

Kern András, Hernádi Judit, Mucsi Zoltán, Csonka And-
rás, Szervét Tibor, Kovács Patrícia, Újlaki Dénes, Hegedûs
D. Géza, Dobó Kata. Csupán néhány név azon neves színé-
szek közül, akiket láthatnak a nézõk augusztus 26. és szep-
tember 3. között a Móricz Zsigmond Színház színpadán.

– Komoly válogatás elõzte meg a mûsor összeállítását,
hiszen szerettük volna a legjobb elõadásokat a városba
hozni erre a kilenc napra. Biztos vagyok benne, hogy
megtornáztatjuk majd a rekeszizmokat a Nagyszínpadon
és a Krúdy Kamarában egyaránt – mondta el érdeklõdé-
sünkre Kirják Róbert ügyvezetõ igazgató. A jegyek már
július 25-étõl megvásárolhatók a Szervezõ- és Jegyirodá-
ban az Országzászló tér 6. szám alatt, július 27-étõl pedig
a moriczszinhaz.jegy.hu oldalon is – kezelési költség nél-
kül. Részletes program a vidor.eu oldalon.

Nagyszínpad
2016. augusztus 27., szombat 19.00

Hunyady Sándor: A három sárkány – József Attila Szín-
ház, Budapest.
Rendezõ: Valló Péter. Fõsz.: Vándor Éva, Seress Zol-
tán, Zöld Csaba.

2016. augusztus 28., vasárnap 19.00
Marc Camoletti: Boeing, Boeing – Katona József Szín-
ház, Kecskemét.
Rendezõ: Cseke Péter. Fõsz.: Zayzon Zsolt, Sára
Bernadette, Märcz Fruzsina.

2016. augusztus 29., hétfõ 19.00
Rejtõ Jenõ: A szõke ciklon – Játékszín, Budapest.
Rendezõ: Szente Vajk. Fõsz.: Szerednyey Béla, Cson-
ka András, Õze Áron, Józsa Imre.

2016. augusztus 30., kedd 19.00
Martin McDonagh: A nagy kézrablás (korhatár: 18 év!)
– Thália Színház, Budapest.
Rendezõ: Radnai Márk. Fõsz.: Szervét Tibor, Lovas
Rozi, Tamási Zoltán.

2016. augusztus 31., szerda 19.00
Mary Orr: Mindent Éváról – Orlai Produkciós Iroda,
Budapest.
Rendezõ: Pelsõczy Réka. Fõsz.: Hernádi Judit, Kovács
Patrícia, Márton András.

2016. szeptember 1., csütörtök 19.00
Ken Ludwig: Primadonnák – Nemzeti Színház, Gyõr.
Rendezõ: Simon Kornél. Fõsz.: Nagy Balázs, Járai Máté,
Mózes Anita, Bródy Norbert.

2016. szeptember 2., péntek 19.00
Shakespeare: Ahogy tetszik – Katona József Színház,
Budapest.
Rendezõ: Kovács D. Dániel. Fõsz.: Ónodi Eszter,
Tasnádi Bence, Ujlaki Dénes, Hegymegi Máté m. v.

2016. szeptember 3., szombat 19.00
Spiró György: Kvartett – Vígszínház, Budapest.
Rendezõ: Marton László. Fõsz.: Börcsök Enikõ,
Hegedüs D. Géza, Kern András, Péter Kata.

Krúdy Kamara
2016. augusztus 26., péntek 19.00 és 22.00 óra

Vinnai Andrásné: A szerelem zsoldosai – Dumaszín-
ház és FÜGE Produkció, Budapest.
Fõsz.: Bata Éva, Vinnai András.

2016. augusztus 27., szombat 18.00 és 22.00
Andrássy Máté–Újvári Milán: Elhanyagolt férfiszépsé-
gek – FÜGE Produkció, Budapest.
Fõsz.: Andrássy Máté, Újvári Milán.

2016. augusztus 28., vasárnap 18.00 és 22.00
Tasnádi István: Finito (Magyar zombi) – Pinceszínház,
Budapest.
Rendezõ: Tasnádi Csaba. Fõsz.: Bajomi Nagy György,
Györgyi Anna, Balázsovits Edit, Felhõfi-Kiss László.

2016. augusztus 29., hétfõ 18.00 és 22.00
Jean-Marie Chevret: Amazonok – Rózsavölgyi Szalon
Arts&Café, Budapest.
Rendezõ: Szarka János. Fõsz.: Náray Erika, Györgyi
Anna, Auksz Éva.

2016. augusztus 30., kedd 18.00 és 22.00
Sziklai Ildikó–Tallós Rita: Anyád kínja, avagy... – Orfe-
um, a pesti mulató, Budapest.
Rendezõ: Tallós Rita. Fõsz.: Ábel Anita, Botos Éva,
Dobó Kata, Györgyi Anna.

2016. augusztus 31., szerda 18.00 és 22.00
EztRád – Nézõmûvészeti Kft. és SZKÉNÉ, Budapest.
Rendezõ: Scherer Péter. Fõsz.: Parti Nóra, Mucsi Zol-
tán, Scherer Péter, Katona László.

2016. szeptember 1., csütörtök 18.00 és 22.00
Dancsecs Ildikó: Szentandrásnapi mámor – Terminál
Workhouse és Manna Kulturális Egyesület, Budapest.
Fõsz.: Kálóczi Orsolya, Gerlits Réka, Géczi Zoltán,
Molnár Gusztáv.

2016. szeptember 2., péntek 18.00 és 22.00
Vinnai András: A férfiak szexuális világa – Dumaszín-
ház és FÜGE Produkció, Budapest.
Rendezõ: Bánki Gergely, Janklovics Péter, Vinnai András.
Fõsz.: Bánki Gergely, Janklovics Péter, Vinnai András.

TIRPÁK LAKODALMAS
Október 8-án nagyszabású, a város néptánccsoport-

jainak összefogásával megvalósuló Tirpák Lakodalmas
lesz a Sóstói Múzeumfaluban.

A napokban a tirpák lakodalmas, a hapsz jellegzetes
dallamaira gyakoroltak a táncosok Kácsor István és
Kácsor-Ignácz Gabriella koreográfus házaspár vezetésé-
vel a Kölyökvárban. Már az októberi nagy eseményre ké-
szülnek, amikor is egy héten át visszamennek a táncosok
az idõben és felelevenítik a tirpákok lakodalmas hagyo-
mányait. Ágoston Ildikó, a Szabolcs Néptáncegyüttes tán-
cosa, az egyesület elnöke vállalta magára a szervezési
feladatokat. Neki segítenek a Nyíregyházán mûködõ tánc-
egyesületek és szakemberek. A turisztikai, népi szenzá-
ció egy héten át várja majd az érdeklõdõket. A tematikus
hat nap alatt a múzeumfaluban bárki megnézheti, ho-

gyan készítették az asszonyok annak idején a sütemé-
nyeket, a csigatésztát, és hogyan kopasztották a tyúko-
kat. Az októberi tirpák lakodalmas táncait és néprajzi vo-
nulatát Szilágyi Zsolt, a Mûvészeti Szakközépiskola
néptánctagozatának mestere álmodja meg.

A szervezõk kérik, akinek kedve van és hozzá tud
járulni a produkció sikeréhez, jelezze szándékát idõ-
ben a fõszervezõnél. Részletes, képes beszámoló a
Nyíregyházi Televízió Szieszta címû mûsorában.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Az Anyád kínja, avagy... címû darab fõszereplõi
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Van, akinek tíz évvel ezelõtt meghaltak a szülei és haj-
léktalan lett, míg más az átmeneti szállón él, de olyan is
akad, akinek ugyan van saját fedél a feje felett, de húsz
éve nem volt nyaralni és egyik napról a másikra él. Közös
bennük azonban, hogy most mindannyian kaptak egy
esélyt. Egy esélyt, a rendezettebb életre...

Sikeresen pályázott a Belügyminisztérium által meghir-
detett Országos Hajléktalan Közfoglalkoztatási Mintaprog-
ramra a NYÍRVV Nonprofit Kft., melynek köszönhetõen
húsz fõ – ebbõl 15 hajléktalan – munkába állhatott Nyír-
egyházán. Számukra 2016. március elsejétõl 2017. febru-
ár 28-áig állást biztosít a városüzemeltetés, öten pedig kis-
gépkezelõi szakképesítést is szerezhetnek. Az egy év alatt
elkészítenek 30 darab többcélú faházat – egyet építenek
a Mikulásnak is –, valamint 10 meglévõt felújítanak. A
program összköltsége több mint 45 millió forint.

„DOLGOZNI SZERETNÉK”

Csaba már több mint tíz éve hajléktalan. Régen pincér-
ként dolgozott, aztán 12 évig biztonsági õr is volt, most
pedig le van százalékolva. Azt mondja, sokat segít neki
az, hogy részt vehet ebben a programban, hiszen dolgo-
zik, bért és ebédet is kap. Itt egy évig lehet, de õ hosszabb
távon is gondolkodik: szeretne utána is dolgozni.

„NORMÁLIS ÉLETET AKAROK”

– Nehéz az életünk, mert eddig nem tudtam elhelyez-
kedni – vette át a szót Attila. – Az átmeneti szállón lakok
édesanyámmal. Édesapám is velünk él, de õ messze dol-

A HAJLÉKTALANOK HAJLÉKOT KÉSZÍTENEK A MIKULÁSNAK

gozik. Volt, hogy elküldtem az önéletrajzomat cégekhez,
de nem is válaszoltak rá. Ez egy éves program, ez is segít.

JÓZSEF: „A SZÁMLÁKAT KI KELL FIZETNI”
– Nekem van saját lakásom, családom, gyerekeim. És

vannak számláim is, amiket ki kell fizetni. Egyik hónap-
ról a másikra tengõdök, minimális költségvetésbõl élünk.
Nem tudok pénzt félretenni, 20 éve voltam legutóbb nya-
ralni. Szeretnék majd egyszer a régi munkahelyemre
visszakerülni, de már ez is segítség, hogy itt dolgozhatok.

Hogy mi a vágyam? Egy normális életet szeretnék, nor-
mális házat, saját lakást, és ebbõl a közegbõl, amiben most
élek, mihamarabb kikerülni.

Takács Miklósné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közfoglal-
koztatási csoport vezetõje elmondta, szerzõdést kötöttek
az Oltalom Szeretetszolgálattal is, akik vállalták, hogy
ebédet biztosítanak a résztvevõknek, a siker érdekében
pedig mentorálják is õket. A cél ugyanis az, hogy a váro-
sunkban élõ hajléktalanokat visszavezessék a munkaerõ-
piacra, ehhez azonban az kell, hogy bent maradjanak a
programban és ne hagyják abba azt.  (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Nyáron a város több tornatermet is felújított. A Bem
és a Móra után most a Móricz iskola és a Zrínyi Tiszavas-
vári úti tornacsarnoka kapott új borítást (bõvebben a 10.
oldalon). Mindezek mellett Nyíregyházán 13 szabadtéri
kondipark épült az elmúlt években. Most az állam segít-
ségével továbbiak valósulhatnak meg.

– Nyíregyháza jó példa arra, hogy milyen hasznosak
ezek a kondiparkok. Egy új pályázatunknak köszönhetõ-
en támogatjuk a hasonló parkok, rekortán futópályák épí-
tését. A megyeszékhely tíz kondipark megvalósítására nyújt
be pályázatot, így még több helyen sportolhat majd a la-
kosság. Mi örömmel támogatjuk a hasonló fejlesztéseket,
mivel a sport jótékony hatással van az egészségügyre, az
oktatásra és a gazdaságra is – mondta dr. Szabó Tünde,
sportért felelõs államtitkár.

Elsõ körben szeptember 30-áig döntenek a pályázatok-
ról, de a következõ évben további 5,5 milliárd forint tá-
mogatási összeg áll majd rendelkezésre.

TOVÁBBI TÍZ KONDIPARK ÉPÜLHET

Idén is folytatják a 2013-ban megkezdett útépítési és
-felújítási munkákat. A NYÍRVV Nonprofit Kft. 2016-ban
255 millió forintos önkormányzati beruházással 5 utcá-
ban épít új aszfaltutat és 3 utcában cseréli az aszfaltszõ-
nyeget. Emellett 84 millió forintból 40 utcában végzik el
a meleg aszfaltos javításokat. Augusztus 15-éig vala-
mennyi útszakaszon befejezõdik az útépítés, illetve a fel-
újítás.

A Merkúr és a Mohács utcákban már az új aszfaltbur-
kolat megépítésének elõkészítõ munkáit végzik a szak-
emberek. Kialakítják a szegélyeket és a csapadékcsator-

ÚTÉPÍTÉSEK, ÖNKORMÁNYZATI FORRÁSBÓL

nákat, fellazítják a meglévõ alapot. Ezen a két útszaka-
szon elõreláthatóan augusztus elejére befejezõdnek a
munkálatok.

ÖT UTCÁBAN ÚJ ASZFALTÚT ÉPÜL

Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. osztályvezetõje
elmondta, 2016-ban öt új aszfaltút épül, 3 utcában pedig
cserélik a meglévõ aszfaltszõnyeget. A helyreállítás össze-
sen 3400 méter hosszú útszakaszt érint.

Öt földút kap új aszfaltburkolatot (Merkúr u., Mohács
u., Szíjgyártó u., Lombkorona u., Hold u.), három helyszí-

nen pedig a már meglévõ utak felújítására kerül sor (Ko-
dály Z. u., Gádor B. köz, Krúdy Gy. köz). Az építések el-
sõsorban a külterületi városrészeket érintik, melyek az el-
múlt évek során benépesültek, forgalmassá váltak, a bur-
kolt utak komfortosabb életkörülményeket és közlekedést
biztosítanak az itt élõk számára.

NEGYVEN UTCÁBAN KÁTYÚZNAK

2016-ban a nyári útjavítási program során a meleg asz-
faltos, tartós útjavítási technológiával 40 utcát, közel
16 000 négyzetméteren állít helyre a NYÍRVV Nonprofit
Kft. Erre az idei évben nettó 84 millió forint áll rendelke-
zésre. A kátyúzandó útfelületeket részben lakossági beje-
lentések, részben a NYÍRVV munkatársainak ellenõrzései
alapján állították össze. A legnagyobb felületû javítás a
Toldi utcát érinti, ahol közel 1400 négyzetméteren kap új
burkolatot az útszakasz, ugyancsak jelentõs a Zágráb utca
1180 négyzetméteres helyreállítása, illetve az Ószõlõ utca
közel 1200 négyzetméteres felújítása. A munkálatok so-
rán a teljes burkolatot cserélik a Sport u., Alpári Gy. u.,
Zágráb u., Mogyorós u., Belsõ körút (Selyem u.–Hunyadi
u. közötti szakasz), Toldi u. 91–95. sz. elõtti szakaszokon.
A Stadion u. 10–12. sz., illetve a Toldi u. 91–95. sz. elõtt a
parkoló burkolatának felújítása is megtörténik. Ahol szük-
séges, a fejlesztés során szintbe emelik az aknákat. A nagy-
felületû útjavítás szinte valamennyi városrészt érinti: Oros,
Érkert, Jósaváros, Nyírszõlõs, Sóstógyógyfürdõ, Sóstóhegy,
Hímes, Kertváros, Örökösföld, Borbánya, Kistelekiszõlõ,
belváros. A kátyúzás az idõjárástól függõen elõrelátható-
an 2016. augusztus 23-áig tart.

A fiatalok körében a sóstói kondipark is népszerû
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
augusztus 5. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iroda-
helyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kér-
hetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
házi gyermekorvosi álláshelyre

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet Nyíregyháza 18. számú házi gyermekor-
vosi körzet (Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek a háziorvosi körzethatárok meghatározásáról szóló
26/2003. (V. 29.) számú rendeletben meghatározott tele-
pülésrész területe) házi gyermekorvosi feladatainak vál-
lalkozói formájában való ellátására, területi ellátási kö-
telezettséggel, az alábbi tartalommal:

– A feladatellátás vállalkozási formában történik, az
önkormányzattal kötött határozatlan idejû feladat-
ellátási szerzõdésben foglaltak alapján.

– A praxisjog térítésmentesen, a feladat-ellátási szer-
zõdés megkötése útján szerezhetõ meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 7.
A pályázat elbírálásának határideje: 2016. szeptember 30.
A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai
úton, 1 példányban kell benyújtani Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesterének címezve: 4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi
pályázat”.

Bõvebben a pályázati kiírás közzétételének helyein:
Egészségügyi Közlöny
www.oali.hu
www.nyiregyhaza.hu
www.eualapellatas.hu
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A migrációs áradat és a terrorfenyegetettség miatt Tö-
rökországba, Tunéziába és Egyiptomba is fokozottan ve-
szélyes utazni. Európa ugyan biztonságosnak tûnik, de a
Külügyminisztérium arra kéri a turistákat, hogy utazás
elõtt regisztráljanak a konzuli szolgálatnál. Baj esetén
akkor tudnak azonnal segíteni.

A napokban Nizzában egy marokkói férfi késsel szur-
kált meg egy édesanyát és három kislányát. Az indok „egy-
szerû”. Az asszony és gyermekei a nyaralóhelyen fürdõ-
ruhában fogyasztották reggelijüket... Néhány nappal ez-
elõtt pedig egy angliai uszodában három életet követelt
egy ámokfutó lövöldözése. De említhetjük Montenegrót
is, ahol bandaháborúk veszélyeztetik a nyaralók nyugal-
mát és életét, vagy Törökországot, ahol már nem elsõ íz-
ben követel civil életet, öngyilkos merénylõk akciója. Az
eset már sokadik nemcsak az országban, de a régióban is.

KEDV ÉS FÉLELEM IS VAN
Számos hír tudósít a környezõ háborús konfliktusokról

és áldozataikról, továbbá az Európát fenyegetõ menekült-
áradatról, így egyre kevesebben választják nyaralásuk úti
céljául az arab térséget vagy Törökországot. Míg utóbbi
éveken keresztül vezette a legnépszerûbb úti cél listáját,
addig az idei szezonban alig van rá foglalás. – Az embe-
rek ugyanúgy vágynak és szeretnének utazni, érdeklõd-
nek, jönnek, kérik az ajánlatokat, ugyanakkor elfordultak
Törökországtól, oda szinte megálltak a foglalások – mondja
Jeszenszki Istvánné, az OTP Travel nyíregyházi irodájá-
nak vezetõje.

Szó sincs arról, hogy csökkenne az utazási kedv, mond-
ja a szakember, ugyanis az utazási irodákban folyamatos
az ajánlatkérés és az internet témával kapcsolatos oldalain
is óriási a forgalom. Az elfordulás oka, hogy az utazók fél-
nek, biztonságosabb helyszíneket keresnek. A magyarok
által közkedvelt úti célok közé tartozik Görögország, Cip-
rus, Jordánia és Horvátország. A Külügyminisztérium állás-
foglalása szerint ezek a desztinációk biztonságosak, Török-
országba utazni ellenben már nagyobb kockázatot jelent.

 HÁROMLÉPCSÕS BIZTONSÁGI SKÁLA
A magyar országbesorolási skála biztonság szempont-

jából háromlépcsõs. Azok az országok, amelyek nincse-
nek besorolva sehova, azoknál nincs probléma. A kettes
fokozatú országok esetében már fokozott kockázattal jár
a beutazás, az egyes fokozatú országok látogatását nem
ajánlják. A besorolási skála, illetve hogy melyik ország

VESZÉLYES-E UTAZNI?

mely fokozatba tartozik, megtalálható a konzuli szolgálat
honlapján, a www.konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon,
így utazás elõtt bárki tájékozódhat a célországot illetõen.

KOCKÁZATOS ÚTI CÉLOK
– Kettes fokozatba tartozik, tehát fokozott biztonsági

kockázattal jár a beutazás Törökország esetében, azzal a
kitétellel, hogy a Szír határ menti területek már egyes fo-
kozatban vannak, tehát utazásra nem javasolt térségek.
Tunézia is kettes és Egyiptom is. Utóbbi esetében azonban
a Sínai-félsziget északi és középsõ része már egyes kate-
gória, oda nem ajánlott a beutazás. Mexikó és a Maldív-
szigetek fõvárosa, Malé is a kettes kategóriába tartozik –
figyelmeztet Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium sajtófõnöke.

A Külügyminisztérium tájékoztatása szerint a terrorfenye-
getettség világszerte továbbra is jelentõs. Különösen azokban
a térségekben lehet számolni terrorveszéllyel, amelyek a múlt-
ban is terrorcselekmények célpontjai voltak, ahol polgárhá-
borús állapotok uralkodnak, ahol katonai mûveletek folynak
és ahol a terroristák a helyi lakosság támogatását élvezik.

REGISZTRÁLJUNK UTAZÁS ELÕTT!
A magyar turistáknak azt javasolják, külföldi utazás elõtt

a konzuliszolgalat.kormany.hu oldalon regisztrálják ma-
gukat, mert terrortámadás vagy természeti katasztrófa ese-
tén ez segítheti elõ a keresést. E két eset kivételével a kon-
zuli szolgálat munkatársaira akkor számíthat a magyar
állampolgárságú utazó, ha külföldön elveszíti az úti ok-
mányait, ha bûncselekmény áldozata lesz, továbbá ha
egészségügyi ellátásra szorul. Aki nem regisztrál, arról nem
tudnak, ez megnehezíti a keresését.

EURÓPA NEM VESZÉLYES
A minisztérium munkatársa azt is elmondta, hogy Né-

metország, Franciaország, Anglia és Ausztria az illegális
bevándorláshoz köthetõ molesztálások, zaklatások, és ter-
rorcselekmények ellenére továbbra is biztonságos úti cél-
nak tekinthetõk. Ennek ellenére ezekbe az országokba tör-
ténõ utazás elõtt is érdemes a konzulátus weboldalán re-
gisztrálni. Egyébként az egy hónappal ezelõtti brüsszeli ter-
rortámadásban két magyar állampolgár sérült meg, a múlt
heti nizzai terrorcselekménynek pedig egy magyar nõ esett
áldozatául, aki a lelki megrázkódtatás mellett könnyebb
sérüléseket szenvedett.

(Szerzõ: Piszár Tünde)

Huszonöt Lemberg megyei gyerek tölthetett el egy
napot a sóstói állatparkban és a parkfürdõben Nyíregy-
háza polgármesterének meghívására. A fiatalok egyéb-
ként a kelet-ukrajnai harcokban megsérült vagy elhunyt
katonák gyermekei, illetve hátrányos helyzetûek.

Magyarország két éve indította el azt a humanitárius se-
gítségnyújtási programját, amelynek során az ukrajnai hábo-
rú szörnyûségeit szeretnék feledtetni az ott élõ gyermekek-
kel. Így a különbözõ programok és felajánlások segítségével
az ország több pontján táboroztatnak gyerekcsoportokat.

Erdei Péter, beregszászi konzul elmondta, a nyíregyhá-
zi kirándulás egy új elem, három turnusban látogatnak el
Sóstóra. A fiatalok egyébként a kárpátaljai Makkos-
jánosiban táboroznak. A 25 Lemberg megyei gyerek és
kísérõik örömmel szálltak le az autóbuszról, hogy beba-
rangolják a méltán híres Nyíregyházi Állatparkot, majd a
délutánt a Sóstói Parkfürdõben töltötték. Az idei nyáron
még július 27-én érkezik lembergi gyermekcsoport Sóstó-
ra, akik hasonlóképpen Nyíregyháza vendégei lesznek az
állatparkban és a parkfürdõben.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

KÉSSEL, BALTÁVAL,
TEHERAUTÓVAL

300. Nem a spártai hõsöket jelzi e szám, akik fel-
tartóztatták a perzsa ármádiát Kr. e. 480-ban. Akkor
tiszta volt a helyzet: jön a támadó, a hadsereg pedig
próbálja védeni a hazát, a családokat. A 300 a terror-
támadás ártatlan, nem harcoló áldozatainak összesí-
tett száma, ugyanebbõl az Európából, csak az elmúlt
idõszakból. S hogy kik a támadók? Most már szinte
bárki. Nem kizárólag a furcsán viselkedõ, gyanús nej-
lontáskát szorongató alak, hanem akárki: aki szem-
ben ül veled a vonaton, teherautót vezet, esetleg a
szomszédod. Csak kapkodjuk a fejünket: az utóbbi
néhány napban már nem bombával, hanem késsel,
baltával, teherautóval követtek el támadásokat. Ter-
rortámadásokat, mielõtt szépíteni kezdenénk a tragé-
diákat, védve a védhetetlent. Ha még mindig azt hin-
nénk, ez nyugat-európai probléma, nyissuk ki a sze-
münket: ma is százak próbálják meg áthágni déli ha-
tárunkat, illegálisan. Csak ez már nem is annyira hír.
Megszoktuk. Elképzelem, mi lenne a sorsom, ha útle-
vél nélkül ólálkodnék valamelyik arab ország környé-
kén, netán átnyisszantanék egy kerítést... Van, aki sze-
rint már végünk, népvándorlás van, történelmi átren-
dezõdés, új korszak, új hódítókkal. A valaha legkato-
likusabbnak mondott (Francia)ország egyik elöljárója
azt nyilatkozta: ezekre számítanunk kell, lesznek még
áldozatok. Vajon tudja-e, hogy a szavaknak teremtõ
ereje van? S ha lesznek, õk közben valamit, ezek el-
kerüléséért tesznek? Az áldozatnak szakrális értelem-
ben mindig volt célja – ennek így, a mi szempontunk-
ból nincs. De nagyon is van az allahakbárt üvöltõ,
gyilkoló barbároknak. Jól ismerjük ezt az Egri csilla-
gokból... Egernél elég volt a magyar virtus, a hõsies-
ség, a hidegre forduló idõ – s még pár szerencsés kö-
rülmény. S most ki véd meg minket? S kitõl?

Tarczy Gyula

Az Ózoon Hotel mesterszakácsa, Szoboszlai Gyula
egy újabb különleges étel receptjét ajánlja olvasóink fi-
gyelmébe.

BACONÖS, TOJÁSOS SPAGETTI
Hozzávalók 4 személyre: 32 dkg spagetti, 30 dkg ba-

conszalonna, 4 db tojás, 1 dl tejszín, olívaolaj, só, bors,
kevés zúzott fokhagyma, snidling.

Elkészítés: A tésztát megfõzzük. A bacont kipirítjuk. A
tojást, tejszínt kevés sóval, borssal, zúzott fokhagymával
felverjük. A pirított baconhöz hozzákeverjük a fõtt spa-
gettit, majd ráöntjük a felvert tejszínes tojást és 4 perc alatt
készre sütjük. A tetejét megszórjuk frissen vágott snidling-
gel.

Jó étvágyat kívánunk hozzá!

ÓZOON RECEPT

LEMBERGI TÁBOROZÓK

JEGYZET
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HELLO, DOLLY! DÉTÁR ENIKÕVEL A MANDALA NYÁRON

TOVÁBBI ELÕADÁSOK A MÚZEUMFALUBAN:

Július 23. (szombat) 21.00: Marica grófnõ (operett)
Július 28. és 29., 21.00: Hello, Dolly! (musical)
Augusztus 5. (péntek) 21.00: Jávor „Pali” utolsó mu-

latása (fõszerepben Benkõ Péter)
Augusztus 6. (szombat) 21.00: Hernádi Pont (zenés

színházi est Hernádi Judittal)
Augusztus 11. (csütörtök) 21.00 A négy piros dugó-

húzó (fõszerepben Mikó István)

(Fotó: internet)

Folytatódik a sztárparádé a Mandala Dalszínház jó-
voltából jövõ csütörtökön és pénteken este 9-tõl a múze-
umfaluban. A Turay Ida Színház a világ egyik legismer-
tebb musicaljét adja elõ Verebes István rendezésében,
Détár Enikõvel a címszerepben.

Hány magányosan élõ mai fiatal vehetne leckét a tûzrõl
pattant, csupa vidámság és irónia Dolly Levitõl, hogyan kell
úgy meghódítani a kiszemeltje szívét, hogy az észre se ve-
gye a mesterkedést! Lehet akárhány diplománk vagy tudo-
mányos fokozatunk, magánéleti örömeink forrása ez az is-
meret, s ebbõl Dolly doktorálhatna akár. A középkorú öz-
vegyasszony tudja, hogy nem várni kell tétlenül a mesebeli
herceget vagy hercegnõt, mert az láthatatlanul itt él közöt-
tünk, csak az „álarca” ellenére fel kell õt fedeznünk és
meghódítanunk. Miközben kerítõként mások boldogságát
próbálja életre kelteni, összehozni az összepasszoló, de
egymáshoz utat nehezen találókat, rájön, egy kalap alatt a
saját jövõjét is bearanyozhatja. Szó szerint is, hiszen a ki-
szemeltje, a besavanyodott, hozzá illõ feleséget keresõ,
garasoskodó Horace, dúsgazdag. Minõ véletlen! Úgy kell
tehát potenciális arát ajánlani számára, hogy véletlenül se
jusson eszébe azokat választani...

HÁZASSÁGKÖZVETÍTÉS, MESTERFOKON

Sokunk felejthetetlen élménye A házasságszerzõ címû
Thorton Wilder (Hajszál híján, A mi kis városunk...) vígjá-
ték inspirációjára készült musical, melybõl 1969-ben
Oscar-díjas film készült. Az azóta eltelt közel fél évszá-
zad dacára lenyûgözõ a házasságközvetítõ hölgy Barbra
Streisand megformálásában, aki annak ellenére imádni-
való, hogy valójában hihetetlenül rafinált. Soha nem fért
kétség ahhoz, hogy nemcsak a világ egyik legjobb éne-
kesnõje, de kiváló színész is. Milyen furcsa az élet: ma-
gyar hangja, Détár Enikõ alakítja most filmbeli szerepét!
A mogorva Horace-t játszó Walter Matthau, miközben
keményen állja Dolly „rohamait”, ugyancsak elbûvöli a
mai nézõit ifjabb kori sármjával. (Szerepét most Gyõri Péter
játssza majd.) A filmben, ha csak rövid idõre is, feltûnt
Louis Armstrong is.

HÕSNÕ, NYÍREGYHÁZI SZÁLAKKAL

A történet során egyik kaland a másikat követi, szerel-
mi szálak szövõdnek rendre, s eljutnak a szereplõk – köz-
tük Horace csókra szomjas inasai – New Yorkba, a város
legelõkelõbb éttermébe is, ahol kiderül, „hõsnõnk” a lo-
kál üdvöskéje volt hajdan. A férfiak kéjsóvár pillantásait
begyûjtve elénekli a világslágerré vált Hello, Dolly!-t.
Wilder–Steward–Herman világsikerû darabja elképzelhe-
tetlen ragyogó ruhák, remek koreográfia, fülbemászó dal-
lamok és jókedv nélkül. Vagyis benne van minden, ami
egy kellemes nyáresti szórakozáshoz elengedhetetlen. Ér-
demes élni, bátran ki kell állni a boldogságunkért, s van
élet egy társ elvesztése után is. Ez a mondandója a darab-
nak, melynek sorait bizonyára a városunkhoz több szállal
kötõdõ (leánya, Rékasi Eszter köztudottan itt született)

Détár Enikõvel együtt dúdolja majd a közönség: „Végre
újra együtt, újra itt, de szép”!

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

ÁTADTÁK A SZABOLCS TAKARÉK
MEGÚJULT FIÓKJÁT MÉRKEN

A Szabolcs Takarékszövetkezet – melynek a nemrégi-
ben szépen felújított, patinás székháza Nyíregyházán van
– folytatja az egész megyére kiterjedõ hálózatának fejlesz-
tését. Ezúttal a mérki fiók felújítását ünnepelték kedden.

A jelenlévõk Müller Istvánné, Mérk nagyközség polgár-
mesterének köszöntõje, valamint Bede József, a Szabolcs
Takarékszövetkezet elnök-igazgatójának ünnepi beszédét
követõen a Takarékszövetkezet folyamatos megújulásának
jelentõs bizonyítékát „vették birtokukba”. A technikai, fi-
zikai felújításon, valamint akadálymentesítésen túl a szol-
gáltatási színvonalát emeli a jövõben a készpénzkiadó
automata (ATM), valamint ügyféltanácsadói iroda létesíté-
se is. Utóbbival a megszokott személyre szabott szolgál-
tatásokon túl lakás-elõtakarékossági, befektetési, biztosí-
tási termékek értékesítésére, továbbá értékpapír-mûvele-
tekre is lehetõsége nyílik a megye hitelintézetének válasz-
tott Takarék meglévõ és leendõ ügyfeleinek.                  (x)

„ÚJ SZAVAK...” – ÚJ HABILITÁCIÓ
AZ EGYETEMEN

Az ELTE rektorától vette át habilitációs oklevelét dr.
habil. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelv-
és Irodalomtudományi Intézetének oktatója 2016. jú-
lius 13-án. Aki az eljárásra a „Változó szókincsünk –

A neologizmusok több szempontú rendszerezése”
címû kötetét nyújtotta be, majd magyar nyelven „A
nyelvi változás – Szinkrónia és diakrónia a szavak tük-
rében”, finn nyelven: „Uudissanojen muodostus” (Az
új szavak keletkezése) címmel tartotta meg elõadását,
amelyet a habilitációs bizottság százszázalékosra ér-
tékelt.

Dr. habil. Minya Károly
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CSÜTÖRTÖK-VASÁRNAP

17JÚLIUS
VASÁRNAP

STRANDFOCI
Forró hangulatú mérkõzéseket hozott

az V. Sóstó-Gyógyfürdõ-Nyíregyházi
Sportcentrum országos pénzdíjas strand-
foci torna a Fatum Property Kupáért. 44
együttes küzdött Nyíregyházán, helyen-
ként nemcsak egymással, hanem a csa-
padékos idõvel is. Elsõ helyen végzett a
Bohemiasz FC csapata, második a Tarpa
FC lett, míg a dobogó harmadik fokára
a Keletirégió együttese állhatott. A tor-
na gólkirálya Madzin István lett (Offside
Sport Cafe), a legjobb játékos címét
Babják Csaba érdemelte ki (Bohemiasz
FC), a torna legjobb kapusának a tarpai
Sas Istvánt választották.

EB DÖNTÕBE JUTOTT
Leveleki Bence a magyar atlétikai

csapat tagjaként Tbilisziben az Ifjúsági
Atlétikai Európa-bajnokság elsõ napján
706 centiméteres ugrásával döntõbe
került. A Nyíregyházi Sportcentrum tá-
volugrója elsõ kísérleténél az erõs
szembeszélben 670 centiméterre re-
pült, majd rontotta a második ugrását,
végül a harmadik lehetõségével kihar-
colta a fináléba kerülést.

Bakosiné Szenczi Erika tanítványa
végül a 12. helyen végzett a döntõben.
A sportoló jó formában, tavasszal több
nemzetközi versenyen is dobogóra áll-
hatott.

ÚSZÓ OB, SIKEREKKEL
Egerben rendezték a Serdülõk Orszá-

gos Úszó Bajnokságát. Az elmúlt esz-
tendõk legtöbb versenyzõje állt rajtkõ-
re ezen a megmérettetésen. Nyíregy-
házi színekben 19 úszó teljesítette a
szintet a bajnokságra. Hatházi Dóra
100 méter pillangón új évjáratos
csúccsal ezüstérmet szerzett és 200
méter pillangón remekül versenyezve
az értékes negyedik helyen ért célba.
Figyelemre méltó Ónodi Gyula 100
méter pillangón elért idõeredménye,
aki a középdöntõben 0:59,36-os ide-
jével a nyíregyházi úszásban történel-
met írt fiú pillangón.

LEGENDÁS GYÕZELEM
A Nemzeti Lovardában rendezték a

Világkupa díjugrató versenyt. A kiemelt
nemzetközi eseményre tizenkilenc
nemzet több mint száz versenyzõt és
háromszáz lovat nevezett. A harminc-
ezer eurós összdíjazású fõ verseny-
szám, a KAP Jumping Nagydíj 160 cen-
timéteres alappályáját tizenhatan, köz-
tük két magyar lovas teljesítette hibát-
lanul. Az összevetésben rendre jöttek
a gyors lovaglások, majd ifj. Szabó
Gábor és Timpex Bölcsész. A nyíregy-
házi tenyésztésû kanca és lovasa hiba
nélkül ért célba, ami egy legendás gyõ-
zelmet jelentett.

BRONZÉRMEK VARSÓBÓL

A riói felkészülési idõszak megkezdése
elõtt rendezték Varsóban a versenyszezon
utolsó kerekesszékes vívó világkupa ver-
senyét. Ez a torna bár már a paralimpiai
kvalifikációt nem befolyásolta – a mi szem-
pontunkból sajnos –, de értékes pontokat
adott a világranglistára.

A nyíregyházi Tarjányi István kiemelke-
dõen teljesített és párbajtõrben megsze-
rezte élete elsõ nemzetközi érmét, miu-
tán harmadik lett, és kardban is a 6. he-
lyen végzett. István három évvel ezelõtt
kezdte a kerekesszékes vívást és ennyi idõ
alatt idáig eljutni kiemelkedõ teljesítmény-
nek számít. Arról nem is beszélve, hogy a
világranglistán való elõbbre kerülésével ko-
moly esélyekkel kezdheti szeptembertõl a
tokiói paralimpiai ciklust.

Veres Amarilla csak kardban verseny-
zett Varsóban, ahol az elsõ kettõbe jutá-
sért vívott asszója elõtt sérülés miatt kény-
telen volt visszalépni, így bronzéremmel
zárt.

– Tarjányi István elsõ nemzetközi érmé-
nek nagyon örülünk és nyilvánvalóan szá-
míthatunk rá a következõ világ- és Európa-
bajnokságokon, valamint a következõ
paralimpián, ahol komoly eredményekre
lehet képes. Amarilla sajnos nem tudta Var-
sóban megvédeni a tavalyi aranyérmét, bár
nagyon szerette volna, de így is szép ez a
bronzérem. Amarilla profi sportoló, profi
háttérrel, biztos vagyok benne, hogy a riói
felkészülés megkezdésére ez a sérülés már
csak rossz emlék lesz számára – mondta
Pákey Béla edzõ.

Tarjányi István kitartó munkája érmet eredményezett

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ

Július 24., vasárnap 18.00 Nyíregyháza Spartacus–
Nyírbátor labdarúgó-mérkõzés közvetítése

Megújult a Zrínyi Ilona Gimnázium
Tiszavasvári úti tornacsarnoka is, a város-
vezetés modernizációs stratégiájának ré-
szeként. Ennek keretében nemrégiben a
Móricz, korábban a Bem és a Westsik csar-
noka újult meg.

Már az utolsó simításokat végzik a szak-
emberek a Zrínyi Ilona Gimnázium Tisza-
vasvári úti tornacsarnokában. A Nyíregyházi
Sportcentrum 50 millió forintos beruházá-
sa 30 százalékos önkormányzati támoga-
tással, 70 százalékban a TAO-s felajánlá-
sokból valósulhatott meg.

VADONATÚJ PARKETTA

Az 1100 négyzetméteres terem a régi,
betonra fektetett vékony sportburkolat he-
lyett új, a sportolásra alkalmas parketta bur-
kolatot kapott.

Emellett a falakat is megújították, vala-
mint egy motoros elválasztó függönyt is

MEGÚJULT ZRÍNYI CSARNOK

beépítettek, ezzel több foglalkozást tarthat-
nak egy idõben a tornacsarnokban. A ver-
senysport kiszolgálására egy eredményjel-
zõ is helyet kap a létesítményben.

FÕKÉNT KÉZILABDA

Kósa Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum
ügyvezetõje elmondta, az 500 nézõt befo-
gadó csarnok a Continental Aréna kisegítõ
létesítménye is lehet, hiszen jók az öltö-
zõk, a vizesblokkok, és már a küzdõtér is
megújult.

Az 50 millió forintos beruházással sokat
nyert a város sportélete. A felújított torna-
csarnokban kézilabda-, röplabda- és kosár-
labdapályákat festenek fel.  Az elsõ számú
a kézilabda, hiszen a terem méretébõl adó-
dóan elsõsorban ennek a sportágnak az
utánpótlását és csapatait szolgálja majd, de
persze helyet kapnak más szabadidõs prog-
ramok is benne.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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PROGRAMOK
REJTÉLY AZ ERDÕBEN. A Burattinó Bábszínház elõ-

adásai: július 23-án 16.00: Rejtély az erdõben. 24-én
10.00: Varázslatos Plüssmackó. Helyszín: Korzó Bevásár-
lóközpont 2. emelet.

„A HÁTORSZÁG A NAGY HÁBORÚBAN”. A Magyar
Nemzeti Levéltár és Országos Levéltára, valamint Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltára várja az érdeklõ-
dõket július 25-én 11.00 órára Beszélgetések a 20. szá-
zadról új sorozatában tartandó közös rendezvényére, „A
hátország a Nagy Háborúban” címû kiállításra. Helyszín:
Széchenyi u. 4.

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
Közlekedésbiztonsági napot szervez a Polgármes-

teri Hivatallal és a Nyíregyházi Rendõrkapitányság-
gal karöltve a Kelet-Magyarország napilap július 28-
án 13 órától 16 óráig a Kossuth téren.

Programok: kerékpáros ügyességi pálya gyerekek-
nek; ki lehet próbálni a motoros szimulátort és egy
speciális „részegszemüveget”; KRESZ-teszt kitöltési
lehetõség; rendõrmotor-mustrálás; 16 órakor közjegy-
zõ elõtt 1 db kerékpár kisorsolása.

A sorsoláson bárki részt vehet, aki kitölti a napilap-
ban megjelenõ szelvényt és eljuttatja a szerkesztõség
címére vagy a sorsolás idõpontjában és helyszínén
bedobja a keletes urnába.

KERÉKPÁRTÁBOR
NYKSE Kerékpártábor 2016 – augusztus 1–5-éig.

16 000 Ft/5 nap. Szervezõ: Nyírségi Kerékpáros Sport-
egyesület (NYKSE). 9 órás gyermekfelügyelet minden-
nap 7.30–16.30-ig, napi 3x étkezés. 12 éves felsõ, 8
éves alsó jelentkezési korhatár (felfelé 1-2 év eltérés
lehet). 10–15 óra kerékpározás 5 nap alatt, autós for-
galomtól elzárt kerékpárutakon és erdei ösvényeken.
Felejthetetlen programok: 1. Kincskeresõ túra a Sós-
tói-erdõben. 2. Látogatás a Tuzson János Botanikus
Kertbe. 3. Látogatás a Nyíregyházi Fõiskola lovardá-
jába. 4. Kerékpárversenyek sokasága: gyorsasági, las-
súsági, ügyességi... 5. Játék és sport az Erdei Tornapá-
lyán. 6. Strandolás Sóstón, a Tófürdõn. 7. Legóból épít-
kezés az esõs vagy kánikulai délutánokon. 8. Kézmû-
ves foglalkozások. Táborvezetõ: Hován Róbert peda-
gógus. Segítõ tanár: Hován Andrea pedagógus. Hon-
lap: http://kerekpartabor.webnode.hu/. E-mail:
hovan@gmail.hu. Telefon: 70/292-5030.

MUZSIKÁLÓ MÚZEUM
A nyári ráérõs estékre

kínál tartalmas, ám szóra-
koztató programot a Jósa
András Múzeum.

Állandó és idõszaki ki-
állításokhoz biztosítanak
keddi délutánokon 16 órá-
tól rendhagyó tárlatveze-
tést, melyet 17 órától élõ-
zene követ a múzeum ud-
vari színpadán a klasszikus
könnyûzene, a jazz és az
örökzöldek körébõl.

Dr. Bánhidiné Maróti Magdolna pályája a Táncdalfesz-
tiválon indult, Bódi Magdi, a jeles jazzénekes barátnõje.
Ma a ZIG Singers, majd a Hang-Szín Színitanoda alapító-
jaként, Muri Enikõ, vagy például Pankotay Péter tanára-
ként emlegetjük. Július 26-án 17 órától örökzöld standard
számokkal szerepel zenésztársaival. Fia, Bánhidi Kriszti-
án lesz a duettpartnere. A zongorista Veres Tibor, Racskó
Tibor basszusgitár, és a dobos Munkácsy Szabolcs.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

NYÍREGYHÁZI SIKER
Napkoron, kisfiúként gyakran megfordult a természetben

Linzenbold Attila, aki erdész és régész szeretett volna lenni.
Majdnem így lett! A filmezés kapcsán mindkettõhöz köze
van, hiszen miután mindkét Nyíregyházán mûködõ televízi-
óban készített mûsorokat, a Jósa András Múzeum munkatár-
sa lett. Állandó kísérõje a régészeknek, dokumentátora az
ásatásoknak, s közben egy szerencsés véletlen nyomán a
Nyírerdõ Zrt. megbízásából forgat tíz esztendeje természet-
filmeket, filmetûdöket a társaság erdeirõl. Talán a 15. mun-
kája a Gúthi erdõt bemutató négy évszakos film, melynek
kapcsán havonta több napot is eltöltött Gúthon, a Nyírség
egyik legnagyobb összefüggõ erdejében. A fák között min-
dig a talajt lesi, keresi a földben rejlõ kincseket, ásatások köz-
ben pedig az erdõt, s annak élõvilágát figyeli. Néhány hete a
BBC és a National Geographic operatõreivel került egy vá-
szonra, ugyanis ez utóbbi alkotása a II. Nemzetközi Termé-
szetfilm Fesztiválon elnyerte a Key Telekom különdíját. A
gödöllõi fesztiválra 34 ország több mint 300 alkotását ne-
vezték be, ezek közül százat mutattak be a rendezvényen, a
vetítési programba „A Gúthi erdõ” is bekerült.

Az alkotás beharangozója látható a Jósa András Múze-
um weboldalán, magát a kisfilmet pedig július 26-án, ked-
den 18.25-kor, ismétlésben szerdán 20.30-kor és csütör-
tökön 22.20-kor láthatják a Nyíregyházi Televízióban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Flóra: Körülbelül 1,5 éves,
keverék, szuka kutyus, aki
Oroson kóborolt hónapokon ke-
resztül, egy állatbarát család be-
fogadta, de megtartani nem tud-
ták! Kedves, barátságos kutyus,

aki várja az álomgazdi megjelenését!

Simi: 2016 áprilisában szüle-
tett, keverék, kan kutya, aki sors-
társaival egyszerre érkezett ala-
pítványunkhoz különbözõ he-
lyekrõl! Néhányukat a Verba Ta-
nyánál és Nyírbogáton találtak,
de voltak, akiket Állatotthonunk kapuja elé tettek le
egy dobozban! Kedves, aranyos, játékos kutyusok, akik
várják, hogy az álomgazdi rájuk találjon!

KONCERT ÉS MOTOROK. Július 27-én 18.00 órakor a
BBL zenekar (Buszlai János, Bacsi Dániel és Lõrinci Va-
lentin) koncertje a Bencs Villa parkjában magyar és kül-
földi világslágerekbõl. 19.00 órától a Rokk Brothers
(Gerome-mal) light-rock koncertje. A keménységet a Kiss
Motoros Baráti Kör képviseli majd a kertben felsorakozott
motorkiállításával.

Dr. Bánhidiné
Maróti Magdolna

TUDATI ENERGIA. Használja és irányítsa a tudati ener-
giáit! Testi problémák helyreállítása a tudat által – orosz
Grabovoj módszerrel. Ingyenes elõadás: július 29-én 18.00
órától a Vasutas Mûvelõdési Házban.

KIÁLLÍTÁSOK A MÚZEUMBAN. A Jósa András Múze-
um idõszaki kiállításai:  „1956–2016 Emlékezzünk a Hõ-
sökre” (augusztus végéig látogatható),  „A szépség és a
reklám” – a nõi ideál (szintén augusztus végéig tekinthetõ
meg), „Fekete-fehér kocka világ” – a LEGO (július végéig
látogatható),  „70 éves a forint” – magyar pénztörténeti
kiállítás (újra megnyílik augusztus 1-jén).

VÁLJÉK EGÉSZSÉGÉRE!

Július 23-án rendezik meg Nyíregyházán az I. Sóstói
Sárkányhajó Fesztivált és Barkács-Bogrács Amatõr Fõzõ-
versenyt. Helyszín: Nyíregyháza-sóstói csónakázótó és
Krúdy sétány. Részletek: nyiregyhaza.hu.

PORTRÉFILMMEL EMLÉKEZÜNK
A nemrégiben elhunyt Császári Jánosról – Nyíregyhá-
za díszpolgáráról – készült portréfilm megtekinthetõ a
Nyíregyházi Televízióban pénteken este fél 9-tõl, szom-
baton 9 órától és vasárnap este fél 9-tõl.

UTAZÁSI VIDEÓK VERSENYE. A Krúdy Gyula Art Mozi
„ Távoli tájak, varázslatos mozgóképek” címmel nyári uta-
zási videók versenyét hirdeti meg, amelyre a szervezõk
október 1-jéig várják a nyaralások legszebb, legérdeke-
sebb pillanatait megörökítõ kisfilmeket. További informá-
ció: drabancz.robert@nye.hu.

SÁRKÁNYHAJÓ FESZTIVÁL

A Sóstói Múzeumfalu szomszédságában álló Pá-
linkaház építésének célja az volt, hogy a megye-
székhelyen élõk, illetve az ide érkezõ vendégek,
turisták közelebbrõl megismerkedhessenek a megye
pálinkakultúrájával, és a Felsõ-Tisza-vidék három
eredetvédett gyümölcspárlatával, a szabolcsi alma-,
a szatmári szilva- és az újfehértói fürtösmeggy-pá-
linkával. E cél megvalósulását egy állandó pálin-
katörténeti kiállítás elkészítésével szeretnék elõse-
gíteni, amelyet július 30-án 17.00 órai kezdettel
nyitnak meg. Közremûködik a tarpai Figemadár Ci-
terazenekar.

A program folytatásaként, 18.00 órakor az érdeklõ-
dõk a pálinka folklórjáról hallgathatnak izgalmas elõ-
adást. Az estét – 19.00 órai kezdettel – a Ciráda zene-
kar koncertjével zárják.

Természetesen nemcsak beszélnek a pálinkáról, a
vendégeknek arra is lehetõségük lesz, hogy – pálin-
kakorcsolyák kíséretében – megkóstolhassanak néhány
különleges italt.

A látogatók a program során kvízkérdések segítsé-
gével pálinkás ismereteikrõl is számot adhatnak. Azok
között, akiknek ez a legjobban sikerül, értékes nyere-
ményeket sorsolnak ki.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

HELYTÖRTÉNET

2016. JÚLIUS 22.12

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos
A szerkesztôség címe: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

Tel.: 70/933-9821
E-mail: naplo@nyiregyhazitv.hu

Hirdetés: 70/933-9823, 70/933-9838
E-mail: reklam@nyiregyhazitv.hu

Nyomdai munkálatok: Start Nonprofit Kft. Nyírségi Nyomda Üzeme
Felelôs vezetô: Balogh Zoltán vezérigazgató

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 200

Terjeszti: Profilap Kiadó és Terjesztô Kft.
Terjesztési reklamáció: terjesztes@nyiregyhazitv.hu

telefonon: 42/411-883
Lapunk online változata: www.nyiregyhaza.hu

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

Az 1896-os millenniumi évben a
város görögkatolikus hívei egy új
templommal gazdagodtak. Geduly
Henrik ugyanebben az évben meg-
jelent monográfiájában arról számolt
be, hogy ez már a negyedik Istennek
szentelt épület az egyházközség tör-
ténetében. A legelsõ valószínûleg a
reformáció idején a reformátusok tu-
lajdonába átment õsi templom lehe-
tett. A másodikat már a mai helyén,
fából építették 1662-ben, amelyet
1720-ban már egy tekintélyesebb
külsejû, kõbõl emelt épület váltott fel.
E templom tornyába 1882-ben „csi-
nos és kellemes hangú” harangot he-
lyeztek el. Azonban a templom ki-
csinysége, amely már nem volt ké-
pes a megnövekedett létszámú
görögkatolikus hívek befogadására, és
mivel az épület a „város elõrehaladó csinosodásának”
sem felelt meg, mozgalmat indítottak egy új templom
építése érdekében.

A kicsinek bizonyult templomot 1895 szeptemberé-
ben elbontották, míg az új templom alapkövét 1895.
október 1-jén tették le. Az ünnepi eseményen Lengyel
Endre, nagykállói görögkatolikus alesperes mondott al-
kalmi beszédet. A tervezõ- és építési munkálatokkal

„A HÍVEK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBÕL ÉS ÖNKÉNTES
ADAKOZÁSÁBÓL EMELTETETT”

Vojtovits Bertalan és Barzó Mihály
helybeli építészeket bízták meg. Szé-
pen haladtak az építkezéssel, hiszen
1896. július 12-én már a templom-
gömböket és a kereszteket is elhelyez-
ték a templom tornyain. A kereszt-
szentelést a szabolcsi fõesperes és
helybeli lelkész, Fekete István végez-
te, míg a megtisztelõ keresztszülõi fel-
adatokat Dessewffy Marien grófnõ és
Dessewffy Béla gróf látták el, akik
anyagiakkal is hozzájárultak a temp-
lom építési költségeihez. Októberben
a harangokat is felhúzták a templom
tornyaiba. A belsõ felszerelési mun-
kálatok azonban elhúzódtak, így a
templom felszentelésére még egy évet
várni kellett.

A templomszentelési szertartást
1897. október 10-én Firczák Gyula

görögkatolikus püspök végezte húsz pap segédletével
és a negyventagú ungvári egyházi énekkar közremûkö-
désével. A templom elõcsarnokában lévõ márványtáb-
lákon aranybetûk õrzik és hirdetik az építõk és az épít-
tetõk emlékét, köztük a munkálatokat felügyelõ Sesztay
Pál fõgondnokét is.


