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Megtartották az évadnyitó társulati ülést, megkezdõ-
dött az új évad a Móricz Zsigmond Színházban, amely –
az önálló társulat létrejöttétõl számítva – a 35. a sorban.
Több népszerû elõadás repertoáron marad, újdonságként
pedig musicalek, vígjátékok, komolyabb hangvételû elõ-
adások és gyermekdarabok is láthatók majd.

A nyári színházi programok után megkezdõdött a 2016/
2017-es évad a Móricz Zsigmond Színházban. Az évad-
nyitó társulati ülésen Kirják Róbert ügyvezetõ elmondta:
sikeres volt a Szabadtéri Nyár programsorozata.

SIKERES NYÁR: POSZT ÉS SZABADTÉRI
A futball EB mérkõzésein telt házas közönség szurkolt a

focistáknak, és a színházi elõadások szinte mindegyikén
teljesen megtelt a Szabadtéri Színpad. A nyári programso-
rozat a tavalyihoz képest idén 4 millió 400 ezer forinttal

MEGKEZDÕDÖTT A JUBILEUMI ÉVAD A SZÍNHÁZBAN
több bevételt hozott, a nézõszám pedig 500 fõvel emelke-
dett. Sikerrel szerepelt a nyíregyházi színház társulata a Pécsi
Országos Színházi Találkozón is, a színészek a Túl zajos
magány címû elõadással kaptak meghívást, amelyet két al-
kalommal is bemutattak. Az elõadásban nyújtott alakításá-
ért Horváth László Attila Básti Lajos-díjat kapott.

MINDEN FELTÉTEL ADOTT
Az évadnyitó társulati ülésen részt vett Nyíregyháza

polgármestere is. Dr. Kovács Ferenc azt mondta: minden
feltétel adott ahhoz, hogy a színházban egy sikeres évad
induljon. – Nagyon jó volt az elmúlt évad, a nyári szabad-
téri színpadi elõadások is szinte telt házzal mentek végig,
most kezdõdik a VIDOR Fesztivál, de az évadnyitás kap-
csán a legfontosabb, hogy várhatóan nagyon érdekes, nép-
szerû elõadások lesznek, a háttér pedig biztosított az ön-
kormányzat részérõl – mondta dr. Kovács Ferenc.

ZENÉSEK, VÍGJÁTÉKOK, FRISSÜLÕ KAMARA
Új zenés elõadásokkal is várják ebben az évadban a

nézõket. Már próbálják a Képzelt riport egy amerikai
popfesztiválról címû musicalt, amelyet Tasnádi Csaba
rendez, és Szente Vajk rendezésében bemutatják a Hel-
lo, Dolly! címû musicalt is. A két zenés elõadás mellett
a nagyszínpadon még két vígjáték és két komolyabb
darab is helyet kap, s a Krúdy Kamarában is változatos
elõadások fogadják a nézõket. – Amiben a legnagyobb
változást érzékelni fogják a nézõk, az a kamaraszínpa-
di elõadások mûfaji összetétele. Itt sokkal inkább meg-
próbálunk közelebb kerülni a közönséghez, megpró-
báljuk visszacsábítani azokat, akik esetleg az elmúlt pár
évben elpártoltak ettõl a kisebb színpadtól – mondta
Kirják Róbert, a színház ügyvezetõje. (Folytatás a 13.
oldalon.)

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

VENDÉGSZEMMEL.
„A Kossuth tér és a
belvárosi sétálóutca
nagyon jól néz ki. A
Sóstó, úgy ahogy van,
FANTASZTIKUS!”

VIDOR.
Már nem kell többet
aludni, ma kezdetét ve-
szi a vidámság és derû
országos seregszemlé-
je, a VIDOR Fesztivál. PÁPALÁTOGATÁS
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ELKEZDÕDNEK A JÁRDAFELÚJÍTÁSI MUNKÁK
Mint már beszámoltunk róla, javában zajlanak az idei útépítési munkák Nyíregy-

házán, az útfelújítások pedig a napokban értek véget. Dicsõ Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-kezelési csoportvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõsé-
günket, hogy jelenleg a Szíjjártó, a Lombkorona és a Hold utcákon folyik az útépí-
tési munka. A Mohács utca már elkészült, ott csak az utómunkálatokat végzik a
szakemberek, de ez már nem zavarja a közlekedést. Hozzátette, a jövõ héten el-
kezdõdnek a járdafelújítási munkák is a Sóstói úton. Ez érinti a Ferenc körút és a
Krúdy Gyula utca közti szakaszt az egészségügyi fõiskolánál, a Magyar utcát Oroson
és a Deák Ferenc utcát is.

ÜNNEPI KITÜNTETETTEK

Államalapító Szent István elõtt tisztelegve, az önkormányzati ünnepségen ezúttal is átadták a jelentõs városi elismeréseket. Képünkön a díjazottak, dr. Kovács Ferenc
polgármester és dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ között. Balról: prof. dr. Szép Tibor, egyetemi tanár, Nagylucskay László, épületgépész, Kulcsár Attila, építész, Garay
Béla, preparátor és dr. Füle Erzsébet, fül-orr-gégész fõorvos Inczédy György Életmû-díjasok, valamint dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója, díszpolgár. (Az augusztus 20-i rendezvényekrõl bõvebben a 4. oldalon olvashatnak.)
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ÖNVÉDELMI BEMUTATÓ
Önvédelmi bemutatón vehettek részt

a Családok Átmeneti Otthonának lakói.
Ezen azt is megtanulták, hogyan kell
viselkedni akkor, ha támadás éri õket
az utcán. A rendõrség munkatársa gya-
korlati példákon keresztül mutatta meg
a gyerekeknek a helyes magatartást.

DIÁKOK DOLGOZNAK
Diákok segítik a munkát a Jósa And-

rás Múzeumban és intézményeiben, a
Kállay Gyûjteményben és a Sóstói Mú-
zeumfaluban, akik a Nemzetgazdasági
Minisztérium által meghirdetett nyári di-
ákmunka program keretében dolgoz-
hatnak önkormányzati intézményekben.

ERDEI ISMERETTERJESZTÉS
Egy különleges túra részeként, szak-

emberek vezetésével mutatták be a
Sóstói-erdõt az érdeklõdõknek. A Nyír-
egyházi Értéktár Bizottság az Értékes
Esték programsorozat keretei között
szervezte meg az ismeretterjesztõ gya-
logos kirándulást.

„ÉRTÉKES ÖRÖKSÉGEINK”
Szatmárnémetiben, a Partiumi Ma-

gyar Napokon volt a premierje annak
a kiadványnak, amely Nyíregyháza és
Szatmárnémeti helyi értékeit mutatja
be. A kiadvány az „Értékes Öröksége-
ink” címû sikeres pályázat keretében
jelenhetett meg.

KÜLÖNLEGES LÁNYKÉRÉS
Szabó Attila csónakázás közben

kérte meg kedvese kezét. Egy taviró-
zsa úszott a víz felszínén, az volt a jel,
ahol meg kellett állni a csónakkal,
majd hirtelen egy búvár emelkedett ki
a vízbõl egy jegygyûrûvel a kezében.
Krisztina igent mondott.

ÖNKÉNTESEK A KÓRHÁZBAN
Az „Ecsetre fel a Gyermekekért”

kampány és a nyíregyházi Rotary Club
önkéntesei augusztus 21-én, vasárnap
a Jósa András Oktatókórház Gyermek-
osztályának falait dekorálták, hogy a
kis betegek minél barátságosabb kör-
nyezetben gyógyulhassanak.

90. SZÜLETÉSNAP
90. születésnapja alkalmából Je-

szenszki András közgyûlési képviselõ,
illetve Bodzás Sándorné, a Szociális és
Köznevelési Osztály munkatársa is fel-
köszöntötte Dankócsik Ferencnét, akit
a tisztesség és becsületesség éltet a mai
napig is.

SZÉPKORÚ ÜNNEPELT
Rádi Jánosnét 90. születésnapja alkal-

mából köszöntötte fel Mussó László köz-
gyûlési képviselõ, illetve Simai Istvánné,
a Szociális és Köznevelési Osztály mun-
katársa. Anna néni egy éve él Nyíregy-
házán, a Szent Katalin Szeretetotthon-
ban. Szabadidejében sétálni szeret.

A SZEGFÛN MOST ÍGY LEHET

Mint ismert, hamarosan négysávos lesz
a Szegfû utca Hunyadi és István utca kö-
zötti szakasza, Nyíregyháza közúthálózat-
fejlesztési programjának részeként. Az
alábbiakban a jövõ héten várható forga-
lomkorlátozásokról adunk tájékoztatást.

Az épületek bontását követõen már a
tereprendezés zajlik a Szegfû utcán, és a
beruházással érintett terület jelentõs részé-
ben kezdik a csapadékvíz-elvezetéssel
kapcsolatos munkákat. Emellett a gáz-, a
távközlési kábelek és az erõsáramú rend-
szerek kiváltása is a kivitelezés része, egye-
bek mellett.

Ezért továbbra is érvényben lesz a Lász-
ló utca felõl lekanyarodva az útszûkület

az István utcáig, ugyanezen a szakaszon
a Hunyadi utca felõl érkezve az István
utca–László utca között szintén útszûkü-
let lesz a belsõ sávban, forgalmi sáv meg-
szûnésével. Emellett az István utcától a
Hunyadi utcáig is útszûkület lassítja a
haladást. A Hunyadi utca keresztezõdé-
sében a belváros irányába a balra kanya-
rodás tiltásával a besoroló és osztósávok
megszûnnek, egy sávba történik a forga-
lom terelése a Vay Ádám krt. és a Hunya-
di utca irányába.

A hónapokig tartó munkákat igyekez-
nek úgy szervezni, hogy a lehetõ legke-
vésbé akadályozzák a közlekedést, de fo-
lyamatosan az arra járók türelmét és meg-
értését kérik.

NYÍREGYHÁZA ÚJRA KOLOZSVÁROTT

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
Baleset-megelõzési és közlekedésbizton-

sági napot szerveztek az iskolakezdés elõtt
a Családok Átmeneti Otthonában lakóknak.
A szülõk és a gyerekek feleleveníthették
azokat a szabályokat, amelyek ismeretében
megelõzhetik a baleseteket.

Mint dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igaz-
gatója elmondta, az otthon egész nyáron
biztosított hasznos és szabadidõs programo-
kat lakóinak. Az intézmény udvarán a Nyír-
egyházi Rendõrkapitányság munkatársai
KRESZ-akadálypályát rendeztek be, ame-
lyen a megismert szabályokat gyakorolhat-
ták a kismotorokkal és a kerékpárokkal. A
gyerekek beülhettek a rendõrautóba és so-
kan kapaszkodtak fel a rendõrmotorra is.
Az egyenruhások ajándékot is vittek az is-

A nyíregyházi TDM – összefogva a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. munkatársaival – kép-
zett masszõrökkel, legósarokkal és pálin-
kakóstoltatással várta az érdeklõdõket a

Kolozsvári Magyar Napokon, ahol a cél
az volt, hogy a helyiekkel megismertessék
a szabolcsi megyeszékhely és környéke
látnivalóit.

kolakezdéshez, a gyerekek kaptak óraren-
det és üzenõfüzetet. A parkban a közleke-
désbiztonsággal kapcsolatos kirakós játék
jelentett kihívást, de kézmûves foglalkozá-
son is részt vehettek az intézmény lakói.



NÉPSZERÛ VÁROSNÉZÉS
Sikeres és kedvelt program az ingyenes városnézés is,

amire minden szerdán és pénteken délután két órától
volt lehetõség ezen a nyáron is. Az önkormányzat által a
Városi Civil Pályázatból támogatott lehetõséget a Nyír-
ség Turizmusáért Egyesület kínálta, akár nyíregyháziak-
nak is. A számos visszajelzésbõl csupán egyet idézünk,
kedvcsinálónak, ha valaki ott szeretne lenni legközelebb
az egyik, Városháza elõl induló, Koós Gabriella által
vezetett egyórás programon.

„Családunk rendkívül sok gazdag és pozitív élménnyel
gazdagodott Nyíregyházán. Bárhol is fordultunk meg a
városban, mindenütt az itt élõ emberek segítõkészségé-
vel és vendégszeretetével találkoztunk. Már korábban is
eltöltöttünk a Nyírség központjában egy hosszú hétvé-
gét, s akkor is hasonlóan pozitív benyomásokat szerez-
tünk. A Városházánál induló ingyenes városnézõ prog-
ramot is áthatotta az elõzõekben említett hangulat. Már
önmagában a program ingyenessége is kellemes megle-
petés volt. Az egyórás program pedig kellõen színes,
változatos történelmi, vallási és kulturális bemutatást
nyújtott a város történelmének legfontosabb mozzana-
taira koncentrálva, olyan hiteles elõadásmódban, amire
csak egy olyan ember képes, aki önmaga is aktív része
és alakítója a város történéseinek. Családom nevében is
köszönöm ezt a színvonalas bemutatót! Csak így tovább
és sok sikert kívánunk Nyíregyházának, Egyesületüknek!

Üdvözlettel: László, Natália, Ádám és Adél”

(A program a nagy érdeklõdésre való tekintettel foly-
tatódik, szeptember 16. és október 1. között pénteken-
ként, 14 órától. Elõzetes bejelentkezés szükséges, itt: 
Nyírség Turizmusáért Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Rá-
kóczi utca 1.; 06-30/629-7424; koos.gabriella@nyir-
egyhaza.info.hu.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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NYÍREGYHÁZA VENDÉGSZEMMEL
Az egyik internetes portál híre volt még augusztus

20. elõtt, hogy a Nyíregyházi Állatpark mindhárom szál-
lodája is megtelt a foglalások alapján az ünnepi hétvé-
gén, sõt, augusztusig az állatkert szálláshelyein 10 szá-
zalékkal nõtt a vendégforgalom az utóbbi évhez képest.
Ezúttal azonban nem arról írunk bõvebben, hogy „meg-
telt Sóstó”, ami szinte alaphelyzet a nyári szezonban,
és statisztikákat sem keresünk. Idézzük viszont azok
véleményét, akik nálunk jártak vendégként és vissza is
jeleztek élményeikrõl.

Magyarország egyik vezetõ utazási portálján, a book-
ing.com-on rendszeresen olvashatóak értékelések egy-egy
úti célról. Érdekesség, hogy ezen a nyáron hazánkból 635
utazónak azért tetszett Nyíregyháza, mert szeretnek állat-
kertekbe látogatni. De ha elolvassuk az alábbi értékelése-
ket, akkor láthatjuk, hogy az idelátogatók mindent szeret-
nek Nyíregyházán! Nemcsak az állatparkot, de az élmény-
fürdõt, a belvárost, a csónakázótavat, a fagyizókat és a
pizzériákat is... Következzen néhány visszajelzés (csak a
címadás szerkesztõségi), ami minden nyíregyházinak büsz-
keségre adhat okot.

FANTASZTIKUS!

„A Kossuth tér és a belvárosi sétálóutca nagyon jól néz
ki. A Sóstó, úgy ahogy van, FANTASZTIKUS! A gyógyfürdõ,
a tó, és az igazi csoda: az ÁLLATKERT! Nekünk jobban tet-
szik, mint a budapesti, látszik, hogy itt több hely áll rendel-

van és a gyerekmedencénél is nagyon sok játékelem talál-
ható. Mi már nem használjuk ezeket, de nagyon jó volt
látni a sok önfeledten játszadozó gyereket. Az állatkertben
érdemes venni zoocsemegét, mert a makiknál leragadó
gyerekek java része sírva fakadt, hiszen a makik alig várják
a csemegéket és miután be is lehet menni hozzájuk, na-
gyon aranyosan nyúlkálnak a finom falatokért.”

(Schila80, Magyarország)

TISZTA, RENDEZETT, BUSSZAL IS JÁRHATÓ

„Patinás épületek, szép környezetben! Tiszta, rende-
zett. Kisgyermekekkel érkeztünk, programjaink elsõsorban
az õ feltöltõdésüket, kikapcsolódásukat szolgálta. Belvá-
rosi séta, Nyíregyházi Állatpark, Aquarius, Kalandpark, séta
a Sóstónál. Szállásunk a Lovaskempingben volt, ahol tud-
tunk reggelizni, szükség esetén fõzni. Busszal közleked-
tünk. A járatok 10–20 percenként indultak, nem kellett
sokat várnunk. Sok szép élménnyel lettünk gazdagabbak!
Ajánljuk mindenkinek, aki még nem járt ebben a szép
városban!”                                    (Lászlóné, Magyarország)

SZÍVBÕL AJÁNLVA

„Úti célom az állatkert és a gyógyfürdõ. Valóban cso-
dálatos mindkettõ. Aki még nem látogatott el, szívbõl aján-
lom. Nagyon jó program egyedülállóknak, kisgyermekes
családoknak egyaránt.”                  (Katalin, Magyarország)

EGY BIZTOS VISSZATÉRÕ…
„Az állatkert-látogatásra egy egész napot érdemes rá-

szánni, megéri! A belváros nagyon szépen felújított. Saj-
nos a rossz idõ miatt a botanikus kert megtekintése és a
fürdõ kipróbálása egy másik alkalomra maradt. Ami biz-
tos: ugyanitt szeretnénk megszállni.”

(Muveszno, Magyarország)

kezésre. Ami a legjobban meglepett, hogy itt nincs meg az,
ami Pesten, hogy ész nélkül megy a lehúzás a gk. parkolás
terén! Mindenkinek ajánlom Nyíregyházát, fürdõ, strand,
kalandpark, állatkert stb.”                  (István, Magyarország)

KÉPZELETET FELÜLMÚLÓ
„Az állatkert és az élményfürdõ felülmúlta a képzele-

tünket. A fókashow és a látványetetések kihagyhatatlan.
A kalandpark is jó szórakozást nyújt gyereknek és szülõ-
nek is egyaránt. Ami nagyon fontos, minden viszonylag
közel van egymáshoz.”                            (Pál, Magyarország)

A GYEREKEK IS ÉLVEZTÉK

„17 éves kamasz fiammal mentünk el pár napra kikap-
csolódni. A csónakázótó, pizzéria, fagyizók, a fürdõ és az
állatkert szuper kikapcsolódásnak bizonyult. Tökéletesen
kitöltötte a pihenésre szánt idõt, nagyon jól éreztük ma-
gunkat, máskor is visszamegyünk még. A csónakázótónál
vízibiciklit, elektromos kis csónakot lehet bérelni, a gyere-
kek nagyon élvezik. A fürdõ nagyon tiszta, sok medence



és zenés-táncos mulatság, s ezt megelõzõen kenyérszen-
telés, mint a képen látható. (Középen Vassné Harman
Gyöngyi, a településrész képviselõje.)

CSALÁDI NAP NAGYSZÁLLÁSON

Idén elõször rendeztek családi napot augusztus 20. tisz-
teletére Nagyszálláson a térségi önkormányzati képvise-

lõ, Bajnay Kornél (képünkön balra) szorgalmazásával. A
településrészen udvari fõzõverseny, motorkiállítás és harc-
mûvészeti bemutató várta az érdeklõdõket. A napot bál
zárta.

OROSON KOMOLY HAGYOMÁNY

Augusztus 20-a megünneplésének komoly hagyományai
vannak Oroson is. Dr. Tirpák György önkormányzati kép-
viselõ (képünkön a mikrofon elõtt) beszédében a szent
királyról emlékezett meg. Ezt követõen az új búzából ké-

szült kenyeret a történelmi egyházak képviselõi áldották
meg. A megszelt friss cipót orosi óvodás kislányok kínál-
ták az ünnepség résztvevõinek.

GÁLAHANGVERSENY AZ ARÉNÁBAN

Véget ért a XI. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál.
Az énekkarok versenye és a karvezetõi mesterkurzus zá-
rásaként hangversenyt tartottak Nyíregyházán augusztus
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KITÜNTETÉSEK, KONCERTEK ÉS TÛZIJÁTÉK

Államalapító Szent István tiszteletére idén is a Kossuth
téren rendezték meg a városi ünnepséget. A történelmi egy-
házak képviselõi megszentelték az új kenyeret, majd átad-
ták a városi kitüntetéseket (lásd a címlapon). Dr. Kovács
Ferenc polgármester az eseményen hangsúlyozta, az ün-
nepeink értékeket hordoznak, az azonosságunkat, a törté-
nelmünket, a múltunkat egyesítik, de emellett mindig van-

nak aktuális üzenetek is. Az ünnep mindig összehozza a
város közösségét, találkozunk, ünneplõbe öltözünk és együtt
vagyunk, és ilyenkor nemcsak a múltba, hanem a jövõbe is
tekintünk. A Kossuth téren ünneplõket a városi nép-
táncegyüttesek (Nyírség, Szabolcs és Igrice) közösen szó-
rakoztatták, majd a Folkfusion Band adott szimfonikus,
jubileumi koncertet. A nap tûzijátékkal és utcabállal zárult.

KENYÉRSZENTELÉS A MÚZEUMFALUBAN

A Sóstói Múzeumfaluban már hagyomány, hogy au-
gusztus 20-án programok sokasága várja a látogató-

kat. Voltak kézmûves foglalkozások, de akár a kenyér-
sütés folyamatába is bepillanthattak az érdeklõdõk. A
múzeumfaluban 600 darab, új búzából sütött veknit
is kínáltak a látogatóknak, a cipókat a Magyarok Ke-
nyere elnevezésû program keretében kóstolhatták meg
a vendégek.

ÜNNEP ROZSRÉTEN
Az államalapítás évfordulóját Rozsréten is megünne-

pelték. A városrész lakóit színes programok várták, kö-
zönség elé léptek a helyi tánccsoportok, volt fõzõverseny

AZ ÁLLAMALAPÍTÁSRA EMLÉKEZTÜNK VÁROSSZERTE
20-án. A Continental Arénában megrendezett gálán 12
kórus 1000 énekese lépett színpadra. A koncert csúcspont-
jaként a hazai és külföldi kórusok tagjai közösen énekel-
tek magyar, többek között Bárdos Lajos kórusmûveket,
majd felcsendült az István, a király címû rockopera Fel-
kelt a mi napunk címû dala is. A záró hangverseny alkal-
mat adott arra is, hogy átadják a nemzetközi kórusfeszti-
vál kitüntetéseit, elismeréseit.

20 ÉVES A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK

Különleges produkciókkal várta látogatóit az állatpark
augusztus 20-án, ugyanis a létesítmény idén ünnepli 20.
születésnapját, így minden hónap 20-án meglepetéssel
kedveskedik mindazoknak, akik az állatparkot választják
kikapcsolódás gyanánt. Szemmel láthatóan tetszett a kö-
zönségnek az új papagájshow. De telt házat vonzottak a
fókák is. Mindkét bemutató egyedülálló Magyarországon.
Az Európa-szerte híres állatparkra nemcsak a helyiek kí-
váncsiak, külföldrõl és az ország különbözõ pontjairól is

érkeznek ide látogatók. A születésnapon kísérõ rendezvé-
nyeken is részt vehettek. Volt arcfestés, bábelõadás és
botanikai ismeretterjesztõ bemutató is a növények szerel-
meseinek. A felnõttek pedig véradáson segíthettek ember-
társaikon. A Nyíregyházi Állatpark születésnapja alkalmá-
ból nyereményjátékot is hirdetett, amelynek sorsolását
szombaton délután tartották. A nyertes egy Kanári-szige-
teki nyaraláson vehet részt az ünnepelt jóvoltából.

MAGYARORSZÁG TORTÁJA  2016

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete
immár tizedik alkalommal hirdette meg a „Magyar-
ország Tortája” pályázatot az augusztus 20-ai nemze-
ti ünnepünk, államalapító Szent István ünnepe, Ma-
gyarország szimbolikus születésnapja köszöntésére.
2007 óta folyamatosan, évrõl évre több nevezés érke-
zik, idén már 43 torta közül választotta ki a szakmai

zsûri azt a süteményt, mely méltónak bizonyult a
Magyarország Tortája címre. Idén ez nem más lett, mint
az Õrség Zöld Aranya, Szó Gellért salgótarjáni cuk-
rász alkotása. Az „Õrség Aranyának” méltán neve-
zett hagyományos õrségi tökmagolajjal és mandula-
liszttel készült felvert, a málnazselé, a fehércsokolá-
dés ganache, a hántolt ostya és tökmag praliné fel-
használásával kialakított ropogós réteg csodálatos
ízkombinációt alkot. A különbözõ textúrák a tökmag-
olajos tükörzselével fedve izgalmas gasztronómiai él-
ményben részesítik a torta kóstolóját, mely Nyíregy-
házán is megtehetõ.

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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Nyíregyházán szinte egész évben várják kulturális és
szórakoztató programok a belvárosban a helyieket és az
ide látogatókat. Ilyenkor felvetõdik a kérdés: megférnek-
e egymás mellett a gyalogosok és a két keréken közleke-
dõk? Erre kerestük mi is a választ.

Szerkesztõségünk feltette a kérdést a nyiregyhaza.hu
olvasóinak, mi a véleményük arról, hogy a belvárosi sétá-
lóövezetben sokan kerékpárral közlekednek. Kíváncsiak
voltunk rá, ezért megkértük Önöket, mondják el, hogyan
szabályoznák a kerékpáros közlekedést a belvárosban?

„SZAVAZNI” LEHET(ETT)

Véleményüket a kerekpar@nyiregyhazitv.hu-ra küldhet-
ték el, amiket továbbra is várunk. Érdeklõdtünk, teljesen
betiltanák a Kossuth téren és környékén a biciklis közle-
kedést? Esetleg csak a városi rendezvények idején korlá-
toznák ott a kerékpározást? (Utóbbira már van példa, mint
ahogy lesz a VIDOR Fesztivál idején is. Felhívásunkra szer-
kesztõségünkbe több tucat e-mail érkezett, ezúton is kö-
szönjük a visszajelzéseket.

TÖBBEN ENGEDÉLYEZNÉK, DE...

Ezeket összesítettük és a következõ eredmény szüle-
tett: kétharmad-egyharmad volt az arány azok javára, akik
nem tiltanák be a kerékpáros közlekedést. Sok olyan vé-
leménynyilvánító volt, aki továbbra is engedélyezné, vi-
szont szankcionálná a biciklis közlekedést. Egyesek ma-
ximalizálnák a sebességet 10 km/órában, mások pedig a
közlekedõk gondolkodásán változtatnának.

NÉZZÜNK A VÉLEMÉNYEK KÖZÜL NÉHÁNYAT:

„Nagy hiba lenne, ha a kerékpárosokat kitiltanák a sétá-
lóövezetbõl, hiszen a város egyik fõ büszkesége, hogy több
mint 50 km bicikliút van. Külföldiek személyesen említették
nekem, hogy milyen jó, hogy Nyíregyházán ilyen sokan jár-
nak kerékpárral és hogy bárhol közlekedhetnek.”

„Hagyni kell az embereket kerékpározni a városi köz-
lekedés legpraktikusabb közlekedési eszközén. Jó, egy kis
közlekedési kultúra ráfér néhány kerékpáros gyorshajtó-
ra, és ebben egy ügyes kampány sokat segíthetne. Ha pe-
dig az olyan nyílt tereken, mint a sétálórészek, találko-

KÉT KERÉKEN – A KOSSUTH TÉREN?

zunk száguldozókkal, bátrabban lépjenek fel a közleke-
dés hivatalos ellenõrzõi.”

„Nyíregyháza egy alföldi város, ami ideális a kerékpá-
rozásra. Már elkezdtek egy olyan koncepciót, hogy a ke-
rékpárosokat kitiltják az utakról és a járdára ûzik, akkor
onnan ne tiltsák ki, mert valahol csak menni kellene ke-
rékpárral is.”

SOKAN MEGTILTANÁK A BELVÁROSBAN

A szavazók egyharmada nem engedélyezné a kerékpá-
ros közlekedést a belvárosban és a sétálóövezetben. Az õ
„táborukból” kerültek ki azok is, akik csupán rendezvé-
nyek idején tiltanák ki a kétkerekû jármûveket.

„A Kossuth téren a kerékpározók veszélyeztetik a gya-
logosok közlekedését. Száguldoznak eszetlenül, persze
tisztelet a kivételnek. A fiatalok zöme így közlekedik és
mivel ikres és kisgyermekes anyuka vagyok, ezért a gyer-
mekeimre nézve ezt életveszélyesnek gondolom. Nem fi-
gyelnek, csak hajtanak, és még csak ki sem kerülik a gye-
rekeket.”

„Abszolút nem támogatom! Sétáló a neve, nem bicikli-
út. Ráadásul sokan õrült módjára bicikliznek, fõleg a fia-
talok, akik csak a térre járnak ki tekerni.”

„Gyerekes szülõként nehéz, hogy folyton résen kell len-
ni, hol bukkan fel egy bicikli. A gyerekek nem tudnak
önfeledten szaladgálni, kószálni, hanem nagyon oda kell
figyelnünk mikor, hol bukkan fel egy biciklis, hisz komoly
baleset is lehet belõle.”

Volt olyan, aki azt írta, tolva lenne a legcélszerûbb eze-
ken az övezeteken áthaladni, míg olyan is akadt, aki kerék-
pársávot javasolna e területekre. A vélemények tehát kü-
lönbözõek. Mindenki döntse el maga, melyik táborhoz
csatlakozik. Egy a lényeg, közlekedjünk körültekintõen és
óvatosan. A közterületeket mindenkinek jogában áll hasz-
nálni, de nem mindegy, hogyan.    (Szerzõ: Mikita Eszter)

MI LENNE A MEGOLDÁS?

Batizi Tamást, a Polgármesteri Hivatal kabinetveze-
tõjét kérdeztük a témáról a Nyíregyházi Televízió Hír-
egyháza címû mûsorában. – Népszerû lett a fõtér, a bel-
város, sokan járnak ide, nemcsak a rendezvényekre,
gyermekekkel is. Ugyanakkor látni kell, hogy sorozato-
sak a biciklisek által okozott balesetek, a kerekezõk sok-
szor veszélyeztetik a sétálók testi épségét. Megnéztük
több nagyváros gyakorlatát. Van, ahol kerékpársávok-
kal oldották meg, viszont itt nehéz lenne, mert a több
oldalról nyitott téren sokirányú a forgalom, ráadásul
Budapesten ezeken rendszerint „felgyorsulnak” a bicik-
lisek. Van, ahol pedig kötelezõvé tették, hogy a kerék-
párról leszállva, ezen a részen tolni kell. A fõ baj az,
hogy hiába az 5 km/órás sebességszabályozás, ezt nem
veszik figyelembe. Az elsõ az lenne, hogy tartsuk be a
szabályokat – ez eddig nem sikerült. A kérdés megnyug-
tató rendezésén gondolkodunk, amihez nagyon várjuk
továbbra is a lakosság véleményét, ötleteit, s az eddigi-
eket ezúton is köszönjük.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉR-
SÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2016.
szeptember 5. és szeptember 17. között ismét megszerve-
zi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során
a különválogatott papír-, mûanyag, öblösüveg-, fém-, cso-
magolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért
utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot
kapnak a résztvevõk.

Az akció ideje alatt a Korányi Frigyes u. 3. sz. alatti Hulla-
dékudvarban adhatóak le a hulladékok, hétfõtõl péntekig
7 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következõ helyeken válthatóak be:
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdõben, a Fürdõházban, a Parkfürdõben, vala-

mint az Aquarius Élményfürdõben,
– 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 üz-

letben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üz-

letében, Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.,
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000

Ft értékû utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérõl a

www.thgkft.hu oldalon tájékozódhatnak.
Az akció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alapjának támogatásával valósul meg.

HULLADÉKÉRT
VIRÁGOT AKCIÓ

További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508, fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu
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Már nem kell többet aludni, ma kezdetét veszi a vidámság és derû országos seregszemléje, a VIDOR Fesztivál. Szeptem-
ber 3-áig világzenei koncertek, a hazai színházak legjobb vígjátékai, filmvetítések, valamint gazdag utcazenei, bábszínhá-
zi és képzõmûvészeti program várja az érdeklõdõket. Garantáltan idén is igazi kikapcsolódás lesz kicsinek és nagynak,
városlakónak és vendégnek egyaránt. A hétvégén más hírességek mellett fellép Rúzsa Magdi is, aki készségesen válaszolt
kérdéseinkre.

VIDOR: MESSZI FÖLDRÕL CSODÁJÁRA JÁRNAK MAJD

Rúzsa Magdit 2006-ban ismerhette meg az ország, õ
nyerte meg a Megasztár címû tehetségkutató mûsor har-
madik szériáját. Azóta már kétszer megkapta Az év éne-
kesnõje díjat, több száz koncertet tudhat maga mögött,
az Eurovíziós Dalfesztiválon pedig, Aprócska Blues címû
dalával elkápráztatta a világot. Magdi most Nyíregyházára
is ellátogat, a VIDOR Fesztivál vendégeként, vasárnap
20.30-tól, a Kossuth téren ad nagyszabású koncertet. Er-
rõl beszélgettünk vele...

– Már nagyon sokszor jártam Nyíregyházán elõadóként
és magánemberként is. Szerencsére, ahol egyszer koncer-
teztem, oda visszahívnak. Nyíregyházán mindig jó a han-
gulat, befogadóak az emberek, akik azért jönnek a kon-
certjeimre, hogy jól érezzék magukat. Ezért pedig min-
dent meg is tesznek. Valahogy mindig, mindenkinek van
egy kedves szava hozzám. Örülök, hogy újra muzsikál-
hatok ennek a kellemes, jó közönségnek. A nagy slágere-
ket is elviszem majd a VIDOR Fesztiválra.

„ÉRZÉSEKET ÉS ÉLMÉNYEKET AKAROK ADNI”

Magdi azon kevés énekesek közé tartozik, akit nem szip-
pantott be a tehetségkutatós világ, és az élõ zene mellett
tette le a voksát. Szerinte számára nincs is más út, mert a
dalaival érzéseket és élményt akar adni az embereknek.
Ez pedig csak akkor mûködhet, ha minden igazi – vallja.

RÚZSA MAGDI: ZENÉT AKAROK ADNI AZ EMBEREKNEK

– Nem szeretem a mû dolgokat. Már az elején egyér-
telmûen és gyorsan döntöttem, és ha én egyszer elhatáro-
zok valamit, azt véghez is viszem.

SOKSZOR MERÍT A GYEREKKORBÓL

Magdi dalainak többsége bár nagyon érzelmes, ezek
nem mind õt tükrözik. Sok bennük a fikció, de ahogy õ
mondja, gyakran merít a gyerekkorából vagy a mából,
esetleg a magánéletébõl.

– Mindig nyitott szemmel járok. Figyelem az embere-
ket, a természetet, a város sodrását. Sok pillanatot tudok
így elkapni, amikbõl versek születnek, aztán a versekbõl
meg dalszövegek.

„HA IDÕM ENGEDI, KENYERET SÜTÖK”

A beszélgetés során megtudom, az énekesnõ szabad-
idejében sokat olvas és sportol. Imád fõzni és kenyeret
sütni. A legújabb szerelme pedig a lovaglás – ami egy egé-
szen különleges élményt nyújt számára.

– Nagyon szeretem a lovak hihetetlen erejét. Ahogy
belenézek a szemébe és érzem, hogy mindent lát. Fan-
tasztikus.

Magdi életében most nincs megállás. Két lemeze is ké-
szül. Szeptember 9-én lesz az idei utolsó budapesti kon-
certje a Parkban, közben persze fut a Magdaléna Rúzsa a
Pesti Színházban, november 5-én pedig Presser Gáborral
a Budapesti Kongresszusi Központban lép fel az Angyal
mellett címû darabbal, így nem fog unatkozni – zárta gon-
dolatait.                                         (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Rúzsa Magdi (Fotó: management)
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Kilenc nap alatt 16 díszletet kell felépítenie és lebon-
tania csak a kõszínházban a Móricz Zsigmond Színház
mûszaki munkatársainak a vendégekével karöltve, s ak-
kor még nem beszéltünk a Kossuth téri nagyszínpad, a
VIDOR Kert, a Korzó Színpad és az összes egyéb játszó-
hely technikai igényeinek kiszolgálásáról.

Nem csoda hát, ha Boldizsár Zsolttal, teátrumunk szce-
nikai vezetõjével igazán jól a napokban csak a két hely-
szín közötti közlekedés során tudtam beszélgetni. Renge-
teg munkát igényel, hogy a fesztivál idején minden opti-
málisan mûködjön. Elég egy recsegõ mikrofon, egy rosszul
irányított fény, egy nem megfelelõen illesztett díszlet, s
oda a mûvészi élmény, amiben pedig borítékolhatóan
bõséggel lesz részünk a napokban.

– A VIDOR Fesztivál elõkészületei hónapokkal ezelõtt
kezdõdtek – mondta el lapunknak. – A színházi darabok
kiválasztásának fontos szempontja, hogy a mi viszonya-
ink között is elõadható legyen, hiszen például a színpa-
dunk mérete adott. Ezután megkezdõdnek a technikai igé-
nyekre vonatkozó teendõk. A vendégprodukció mûszaki
személyzete helyszíni szemlét tart a színpadon, és egyez-
tet a helyi technikusokkal, tárvezetõkkel. Felmérik a pro-
dukcióhoz tartozó összes igényt: színpadméret, technikai
eszközök, a világításhoz és hangosításhoz tartozó beren-
dezések mennyiségi és minõségi állapota... Természete-
sen elõfordult már, hogy egy kiválasztott darab díszletét
át kellett alakítani, ki kellett egészíteni vagy le kellett vág-
ni belõle a használhatóság és a látványvilág összhangja
miatt. A mi feladatunk a teljes körû kiszolgálás a fesztivál
alatt; zökkenõmentessé, gördülékennyé tesszük a vendég
elõadások bemutatását, technikailag lehetõvé tesszük azo-
kat, ügyeletet tartunk...

ÉJJEL-NAPPAL DOLGOZNAK
A díszítõk, a világosítók, a hangosítók, a kellékesek, az

öltöztetõk és az összes többi kollégája a színházban ke-
ményen kiveszi a részét a fesztivál létrejöttében. Az õ irá-
nyítása mellett tíz díszítõ dolgozik a színpadokon. A ven-
dégek éjfél körül távoznak a kõszínházból, amit egy gyors
takarítás követ, majd kezdõdik a következõ darab díszle-
teinek beszerelése, ami általában reggelig tart. Emellett
persze gondoskodniuk kell a fesztivál többi helyszínének
a zavartalan mûködésérõl is. Nagyon tanulságosak is ezek
a munkák, hiszen különféle technikai megoldásokkal ta-
lálkoznak, különleges díszleteket látnak...

A VIDORON SEM MELLÉKES A KELLÉKES, ÉS A MÛSUCK!

A tavalyi VIDOR egyik újdonsága volt például a nyitó
napon, versenyprogramon kívül bemutatott produkció,
amit a Recirquel Újcirkusz Társulat és a MÜPA közösen
hozott létre. Ennek lényegéhez tartozott, hogy a szemet
és agyat elkápráztatják a trükkökkel. Sok egyéb mellett a
légtornászmutatványokhoz a színpadi elemek beszerelé-
se nem volt egyszerû feladat.

ÜVEGCIPÕT KÉSZÍTETT

Zsolt technikai tudását másutt is nagyra értékelik. Ennek
jele, hogy nyáron megbízták, szabadsága alatt tervezzen a
többszörös ír sztepptánc világbajnok, Írország nemzeti baj-
noka, Catherine Gallagher szuperprodukciója számára egy
hatalmas, átlátszó üvegcipõt. A történet szerint ugyanis egy
fiatal lány átéli álmát: találkozik a halhatatlan sztárokkal. Fred
Astaire, Ginger Rogers, Gene Kelly és a nagyszerû amerikai
táncosnõ, Cyd Charisse cipõjébe lépve megtapasztalja ugyan-
azt a csillogást, rajongást, amely õket körül vette. Csodás
volt látni az általa megálmodott díszletelemet a Hollywood
Dreamben.                                     (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Tisztelt Fesztiválo-
zók! Van Nyíregyháza
életében évrõl évre egy
megkülönböztetett hét,
amely a vidámságról, a
derûrõl, a mosolyról
szól. A VIDOR Feszti-
vál hetén mosoly költö-
zik városunkba, a bel-
város minden szegleté-
ben zenészek, színé-
szek, grafikusok, bábo-
sok, táncosok szóra-
koztatják a nagyérde-
mût. Esténként a nagy-

színpad fellépõi igazi fiesztát varázsolnak a fõtérre,
aminek fáradalmait az éjjelbe futó hazai vígjátékok
vetítésein pihenhetjük ki – persze a rekeszizmokra
ez nem feltétlenül igaz. Pezseg az élet a színházban
is, a hazai színpadok legnagyobb sztárjai és legjobb
vígjátékai kerülnek porondra és mérettetnek meg a
rangos díjakért. A nyár végén, a színházi évad kez-
dete elõtt a társulatok itt, Nyíregyházán töltõdnek
fel az utolsó energiákkal, a hálás közönség pedig ko-
molyan veszi a dolgát, harsány kacajoktól, vastaps-
tól zeng az épület, igazi színházi ünnep minden elõ-
adás és este. Az idei esemény immáron 15. a sor-
ban, a szép jubileum programkínálata pedig még
talán az eddigieknél is több mosolyt ígér. Érezzék
jól és vidáman magukat Nyíregyházán és a VIDOR
Fesztiválon!

Dr. Kovács Ferenc polgármester

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTÕ

Itt a színpadon, gitárral a kezében, a mûszakos
zenekar tagjaként – a színpad mögött pedig frontember

A VIDOR Fesztivál részletes programja
megtalálható a múlt heti Naplóban és a

nyiregyhaza.hu, valamint a vidor.eu oldalon.
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NYÍREGYHÁZÁN JÁRT II. JÁNOS PÁL PÁPA
Idén már huszonöt esztendeje annak, hogy magyarországi útján Nyíregyházára is ellátogatott az azóta szentté avatott II. János Pál pápa. Milyen változást eredményezett ez

az egyházak életében? Hogyan emlékszik vissza a látogatásra Bosák Nándor, nyugalmazott püspök atya és egy fotóriporter? 1991 augusztusában miért zavarták meg a családi
ünnepséget fegyveres õrök? Az alábbiakban összeállításunkat olvashatják az 1991-es pápalátogatásról. (Fotók: magánarchívum és A régi Nyíregyháza facebook oldala.)

EMLÉKTÁBLA A TISZTELETÉRE

GÉPFEGYVER KERESZTTEL
Élénken él bennem az 1991-es pápalátogatás em-

léke. Egy augusztusi napon belvárosi  otthonunkban
gyûlt össze a család, hogy az akkor 79 éves nagyma-
mámat felköszöntsük Ilona-nap alkalmából. A készü-
lõdést gépfegyveres õrök zavarták meg, akik bejöttek
az udvarra, lementek a pincébe, felmentek a padlásra

A PÁPALÁTOGATÁS LENDÜLETET ADOTT

ÖN HOGYAN EMLÉKSZIK VISSZA?
„Nyíregyházán a stadion elõtt, a parkolónál vár-

tam, hogy megérkezzen a pápa. Ez óriási megtisztel-
tetés volt, hogy ellátogatott hozzánk, hiszen akkor még
nem volt ennyire nyitott az ország. Fehér színû
pápamobillal érkezett. Végig álltunk a Sóstói úton, alig
volt szabad hely. Mi is hamarabb kimentünk, mert
helyet kellett foglalni, ahonnan jól látható a pápa.”

Attila

„13 éves voltam, amikor II. János Pál pápa elláto-
gatott Nyíregyházára. Tisztán emlékszem arra a nap-
ra. A 14 emeletes tetejérõl néztük. Onnan lehetett lát-
ni a legjobban a tömeget is, hiszen a pápa pont a Kos-
suth utcán haladt végig. Emlékszem, a látogatás em-
lékére még egy pápás kulcstartót is vett nekem édes-
apám.”                                                             Szilárd

„Akkor kezdõ fotóriporter voltam. Hajnal kettõkor
indultunk Máriapócsra a Városi Televízió stábjával,
mert oda érkezett elõször a pápa. Délután Nyíregy-
házán, a stadionban szállt le vele a gép. Mindenhol
közel tudtunk menni hozzá, a médiának a legjobb
rálátást biztosították.”                                   Trifonov Éva

Bosák Nándor, nyugalmazott római katolikus megyés
püspök 1991-ben még az egri hittudományi fõiskola rek-
tora volt. A pápalátogatás napján a növendékekkel ellá-
togatott a Máriapócsi szentmisére, de ott volt a debrece-
ni fogadáson is. Azt mondja, az esemény azért is nagy
jelentõségûnek számított, mert elindítója lett annak az
egyházi megújulásnak, egyházi újjászületésnek, ami meg-
valósult a rendszerváltás utáni Magyarországon.

– A kommunista országok közül Lengyelország után Ma-
gyarország volt a másik, ahová a pápa ellátogatott. Mikor
megérkezett Máriapócsra, Keresztes Szilárd püspök úr
köszöntötte, aki megfogalmazta, mit várunk és mit kérünk
tõle, miért imádkozzon – kezdte a visszaemlékezést a
püspök atya, aki hozzátette, a Szentatya egyrészt azért
jött Máriapócsra, mert ez az országnak az a keleti része,
ahol a legkülönbözõbb nemzetiségiek, illetve vallású hí-
vek élnek. Ráadásul ide nemcsak a magyarországiak, ha-
nem környékbeli keresztények is elzarándokoltak, Ukraj-
nából, Szlovákiából, és többek között Romániából is.

– II. János Pál pápa azt szorgalmazta, hogy örüljetek az
új szabadságnak, amiben részetek lett és használjátok föl
ezt a lehetõséget arra, hogy elmélyítsétek a keresztény ön-
azonosságot, vallásosságot – folytatta.

és tüzetesen átvizsgálták az egész lakást. Házunk a
Bethlen Gábor utcán állt, a Színészház és a Kerekesház
között, szemben a Síp utcával, ahonnan a II. János
Pált szállító pápamobil kikanyarodott a Görögkatolikus
Templom felé. A biztonsági õrök közölték, egy bizo-
nyos idõintervallumon belül „lezárt terület” leszünk,
ami az jelentette, otthonunkból se ki nem mehettünk
és nem is jöhetett oda be senki. Az utcaszakaszt még
egy kordonnal is leválasztották. 12 éves gyermekként
nem sokat értettem az egészbõl, mindössze annyit,
bezárva leszünk saját otthonunkba. Sõt, felhívták a fi-
gyelmünket arra is, hogy bár nézhetjük az ablakból a
menetet, de ha a függönyt megmozdítjuk, egybõl lõ-
nek. Így vegyes érzelmekkel, sõt inkább félve álltam
meg az ablak mögött és néztem, ahogy az integetõ,
fehér ruhás pápával elgördül az autó a templom irá-
nyába.                                       (Szerzõ: Mikita Eszter)

JEGYZET

A Szentatya a pápamobillal a sárga dombház elõtt
haladt el

Emléktáblát avattak a Görögkatolikus Püspöki Hivatal
falán annak tiszteletére, hogy 25 évvel ezelõtt Nyíregy-
házára látogatott II. János Pál pápa.

Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye kormány-
zója elmondta, már abban az idõben is nagy remények-
kel fogadták II. János Pál pápát. Hozzátette, azóta is úgy
érzik, ezek a reménységek beteljesedtek, hiszen a Nyír-
egyházi Egyházmegye azóta önálló, sõt Metropólián be-
lül már három egyházmegyét alapítottak meg Magyaror-

szágon. Azok a prófétai elõrejelzések, amelyeket II. János
Pál pápa akkor az itt élõkre hagyott, lassan beteljesülni
látszanak. A Szentatyáról nemcsak az emléktáblával em-
lékeztek meg, hanem magyarországi látogatásáról kiállí-
tás nyílt Máriapócson. A Nemzeti Kegyhelyen látható töb-
bek között az a miseruha, amit a Szentatya a máriapócsi
szertartás alatt viselt, a trónus, amin akkor ült és a ke-
reszt, amivel az áldást osztotta. A tárlat október 15-éig
tekinthetõ meg.                           (Szerzõ: Mikita Eszter)

– Augusztus 18-án délelõtt Máriapócson volt, kora dél-
után Nyíregyházára jött, a püspöki hivatalba, délután Deb-
recenbe ment át, ahol a nagytemplomban találkozott az
összes magyarországi protestáns egyház vezetõivel, még
aznap este pedig Budapesten a zsidó közösségek vezetõ-
ivel. Nagy ökumenikus összefogásnak, közös testvériség-
nek a kifejezése volt ez a nap. Ez aztán lendületet és lehe-
tõséget adott, hogy a késõbbiek folyamán is nem az ellen-
ségeskedés, hanem az egymás iránti jóakarat tevékenyke-
dett az egyházban.                        (Szerzõ: Bruszel Dóra)Hatalmas tömeg fogadta a pápát a Kossuth utcán

A Városi Televízió stábja is jelen volt
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Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban

postázta a nyilvántartott adózók folyószámla-egyen-
legét tartalmazó 42 103 db értesítést a 2016. augusz-
tus 2. napjáig beérkezett befizetések figyelembevéte-
lével. Az értesítõ tartalmazza az adózó elmaradt tar-
tozását és a 2016. II. félévre esedékes helyi adókat,
valamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi
pótlékot. A 2016. II. félévre esedékes adók befizetési
határideje szeptember 15-e.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy
a fizetési határidõre érdemes odafigyelni, mivel azok-
nak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek
határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell
felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási el-
járást is kezdeményezhet a tartozókkal szemben.

Az adóosztály kéri az adózók együttmûködését és
a fizetési határidõk betartását.

Az adóosztály 2016. szeptember 15-én is egész nap
várja az adózókat az Ügyfélcentrum 29-30-31-es ab-
lakainál.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Az emberek nagy többsége, ha egy sérült társával ta-
lálkozik, zavarba jön. Van, hogy szánalom tükrözõdik az
arcukon, netán megbámulják az éppen kerekesszékkel
arra közlekedõt, vagy éppen elfordulnak tõle, mert nem
tudnak és nem mernek segíteni neki. Hogy éli ezt meg a
másik oldal? Lehet-e sérülten teljes életet élni, és mi a
legnagyobb vágya egy fogyatékossággal élõ, fiatal nõnek?

Magyarországon manapság egyre gyakrabban szerveznek
úgynevezett interaktív kiállításokat,  ahol a látogatók kipró-
bálhatják, milyen testi fogyatékossággal élni a mindennapo-
kat. Megtapasztalhatják, hogyan lehet kerekesszékkel köz-
lekedni nem akadálymentes, illetve akadálymentes környe-
zetben, és milyen magasan és alacsonyan elhelyezett tár-
gyakat elérni, szintén székhez kötve. Ezek célja, hogy a láto-
gatók éljék át és másképp lássák a sérült emberek életét,
ugyanis még mindig sok elõítélet él velük szemben – ezt
vallja beszélgetõpartnerem, Horvát Erzsike is, aki születése
közben agyvérzést kapott és ennek következtében mozgás-
koordinációs problémákkal kell együtt élnie.

„NEM TUDOM, MIT VESZÍTETTEM”

Erzsike látszólag teljesen egészséges embernek tûnik.
Boldog kapcsolatban él, háztartást vezet, edzõterembe jár,
dolgozik, szükség esetén pedig tömegközlekedéssel is
képes közlekedni. Csak egy, a közelében parkoló piros
elektromos hajtású moped – mozgássérült segédeszköz –
hívja fel a figyelmet arra, hogy a mindennapi életben se-
gítségre van szüksége. Igaz, csak az utcán használja, mert
hosszú távon képtelen a gyaloglásra.

A MOZGÁSÁBAN KORLÁTOZOTT, ÁM AZ ÉLETE ÍGY TELJES

A LEGJOBBAT HOZZÁK KI AZ ÉLETBÕL

– Volt, hogy arra gondoltál, bárcsak én is olyan lennék,
mint a többi ember? – kérdezem tõle.

– Persze, volt és még a mai napig is van sok olyan hely-
zet, amikor az ember érzi ennek a hátrányát. Egy lépcsõ,
egy járdaszegély, ami problémát okoz, de elfogadtam, így
kell élnem, ebben a helyzetben kell nekem leélnem ezt az
életet. Ezen már nem tudok változtatni. Nem szeretek ezen
én sem és a párom sem keseregni, hogy most milyen lett
volna, ha... Ezt már nem tudhatjuk meg. Ahogy értem, rá-
jöttem, benne vagyok egy helyzetben, amit nem tudok ki-
kerülni, nem tudok rajta változtatni. A párommal két lehe-
tõségünk volt: vagy megpróbálunk magunkhoz mérten tel-
jes életet élni, ami többé-kevésbé sikerül is, hiszen elég jól
kiegészítjük egymást, vagy feladjuk és nincs más választá-
sunk, mint a halál, ugyanis ebbõl a helyzetbõl nincs kiút.
Mi az elõbbit választottuk.

kérdezhetnek tõlem. Sok embert megismertem ezen keresz-
tül. Kilátogattunk tavaly a VIDOR Fesztiválra, ahol egy olyan
házaspárral beszélgettünk, akinek egy hasonló problémá-
val küzdõ gyereke van és nagyon nem akar tovább fejlõdni
vagy bármit is az életében elérni. Nekik próbáltunk egy
kicsit erõt adni, hogy álljanak ehhez a fogyatékossághoz.
Fontosak az ilyen beszélgetések, mert azt gondolom, az
emberek nem mernek kérdezni. A gyerek mer, de neki nem
válaszol a szülõ. Általában a moped miatt tûnök fel, igyek-
szem nem elzárkózni, de amikor azt tapasztalom, hogy a
szülõ kézen fogja a gyerekét és elrángatja, amikor meglát
engem, rosszul esik. Beleültetik azt az érzést, hogy az ilyen
emberektõl tartani kell.

VERSBEN ISMERTE MEG A SZOMSZÉD
A párom szeret verseket írni és egyszer megjelent

egy ilyen mûve az egyik helyi újságban. A vers mel-
lett pedig a közös fotónk is. Egy idõs néni, aki nem
messze él tõlünk, olvasta ezt és nagyon tetszett neki.
Egyik nap, mikor vártunk a buszra, pont ott volt õ is
és odajött hozzánk. Megkért arra, küldjük el neki a
többi verset is, mert szeretné azokat is elolvasni. Így
is történt. Aztán pár hónappal késõbb, karácsony elõtt
néhány nappal becsöngettek hozzánk. Õ volt az.
Közölte, hogy szeretné ezeket a verseket kiadni és
minden támogatást megad hozzá. Ez hihetetlenül jó
érzés volt számunkra.

Erzsike amellett, hogy a jövõben is minél több ember-
rel szeretné elfogadtatni: a fogyatékossággal élõket sem
kell kiközösíteni, nagy vágya, hogy anya lehessen.

– Hogyan tudtad elfogadni gyerekként, hogy ezzel együtt
kell élned? – fordulok felé a látszólag egyszerû kérdéssel,
de Erzsike megérteti velem, erre nem is olyan könnyû vála-
szolni. Õ ugyanis nem tudja, mit veszített azzal, hogy moz-
gássérültként kellett élnie eddigi életét, nem élhette át azt,
milyen az egészséges társai mindennapja. Egy valamit azon-
ban nagyon is érez: ha az utcán közlekedik, mindig meg-
bámulják... Többek között ezért is vállalta az interjút, mert
mint mondja, azzal, hogy elmeséli, hogyan él sérültként,
talán egy kicsit tehet valamit azért, hogy másként álljanak
az emberek a fogyatékkal élõkhöz.

Erzsike az általános és középiskolai tanulmányait is spe-
ciális intézményekben folytatta, így hasonló problémákkal
küzdõ diákok között tanulhatott. A nyíregyházi székhelyû,
Start Rehabilitációs Vállalat égisze alatt mûködõ Start Szak-
iskola és Speciális Szakiskolában végzett nõiruha-készítõ-
ként, majd késõbb szintén a vállalatnál állt munkába admi-
nisztrátorként, immár 16 éve. A speciális iskolában ismerte
meg párját is, aki bõrdíszmûvesként végzett, jelenleg pedig
a mozgáskorlátozottak Szabolcs megyei egyesületének az
alkalmazottja, portásként dolgozik. Neki is van egy mo-
pedje, rövidebb távon támbottal közlekedik.

NEM MERNEK SEGÍTENI AZ EMBEREK
– Értek már a testi problémám miatt atrocitások, mert

sajnos a köztudatban az él, hogy ha valaki mozgáskorlá-
tozott, az egyenértékû azzal, hogy szellemileg is sérült,
pedig ez nem feltétlenül van így. Az emberek szeretnek
általánosítani. Érzem azt, amikor az utcán megbámulnak.
Elõfordult már, hogy egy anyuka sétált a kisgyerekével,
aki megkérdezte tõle, miért vagyok ilyen mopedben. Az
anyuka azonban nem tudott rá mit mondani. Ilyenkor min-
dig megdöbbenek és szívem szerint odahívnám a gyere-
ket és elmagyaráznám neki, hogy van, aki ilyen problé-
mával küzd, mint én. Alapvetõen persze vannak jó tapasz-
talataim is, hiszen már a városban is sokan ismernek, néha
segítenek is, de gyakori, hogy nem mernek, és inkább nem
is jönnek oda hozzám.

– Bennünk nagyon sok akaraterõ van, de ez igaz min-
den sérültre, aki valamilyen hátránnyal, sajátossággal él.
Szükség is van erre, mert az ember, ha félúton feladná,
nem jutnánk el sehova.

– Volt már, hogy erre gondoltál, feladod?
– Nem. Soha! Mert nem gondolhatok erre. Akkor nem

lenne célom, nem juthatnék tovább. Ezért is vagyunk tagjai
a Human-Net Alapítvány Élõ könyvtár elnevezésû prog-
ramjának, ahol tulajdonképpen a párommal együtt alko-
tunk egy könyvet, mozgáskorlátozott pár címen. A fiata-
lok, akikhez elmegyünk, belelapozhatnak ebbe a könyvbe,

KÜLDETÉS
– Lassan 30 éve, hogy a Mozgáskorlátozottak Me-

gyei Egyesülete megalapította azt a Start Vállalatot,
amely – akkor az országban nyolcadikként – speciáli-
san megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásá-
ra jött létre. Saját szakiskolát építettünk kollégiummal,
sok-sok ezer embert segített nemcsak munkahellyel,
hanem lakhatással, szociális és egészségügyi szolgál-
tatásokkal, melynek a város szerkezetében is mara-
dandó nyoma van. Gondoljunk csak a köztéri akadály-
mentesítésekre, a középületekbe való bejutásra, a köz-
lekedésre, az alacsony padlós buszokra, vagy említ-
hetném a nemzetközi támogatással mintegy tíz évvel
ezelõtt megvalósult Esély Centrum épületét, mely a
szintén egészségügyi hátrányokkal élõk életvitelét se-
gíti. A felsõfokú képzésben is elvitathatatlanok az ér-
demek, akár a Debreceni Egyetem Nyíregyházi Egész-
ségügyi Karán, akár a Nyíregyházi Egyetemen, ahol
komoly múltja van a fogyatékos fiatalok oktatásának.
A „START” utat mutatott, ez az út sokáig legyen tar-
tós, sok-sok érintett felnõtt fiatal és idõs életvitelének
segítésére – tette hozzá Balogh Zoltán vezérigazgató.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MOPED ÉS EDZÕTEREM

Erzsike párja hetente háromszor edzõterembe jár, ahová
õ maga is elkíséri, hogy segítsen neki. Hétvégén pedig gya-
korta kimennek az állatkertbe vagy Sóstóra. Akkora távolsá-
gokat tesznek meg, amennyit a mopedek kapacitása enged.

HORVÁT ERZSIKE CSALÁDBAN ÉL ÉS SOHA NEM ADJA FEL

EGY „ÉLÕ KÖNYVTÁR” ÜZENETE
– Ne zárkózzatok el az elõl, hogy beszéltek a prob-

lémáitokról, mert mindenkinek van, csak lehet, hogy
nem látványos. Ha beszélünk róla, megismerjük egy-
mást és jobban tudunk egymásnak segíteni, vagy ta-
lán még könnyebb is. Pont ezért csinálom az élõ
könyvtárat. Ha tudok valakinek azzal segíteni, hogy
elmondom én hogyan élek, talán egy kicsit másként
áll a fogyatékkal élõkhöz.
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A Szabolcs Takarékszövetkezet nagyecsedi fiókjának
felújítását ünnepelték a résztvevõk kedden.

A jelenlévõk Kovács Lajos, Nagyecsed város polgármeste-
rének köszöntõjét, Forró Attila, a Magyar Takarékszövetkezeti
Bank Zrt. értékesítési igazgatójának üdvözlõ gondolatait, va-
lamint Bede József, a Szabolcs Takarékszövetkezet elnök-igaz-
gatójának ünnepi beszédét követõen a Takarékszövetkezet
folyamatos megújulásának jelentõs bizonyítékát „vették birto-
kukba”. A technikai, fizikai felújításon, valamint akadálymen-
tesítésen túl a szolgáltatási színvonalát emeli a jövõben az ügy-
féltanácsadói iroda létesítése is. Utóbbival a megszokott sze-
mélyre szabott szolgáltatásokon túl lakás-elõtakarékossági, be-
fektetési, biztosítási termékek értékesítésére, továbbá érték-
papír-mûveletekre is lehetõsége nyílik a megye hitelinté-
zetének választott Takarék meglévõ és leendõ ügyfeleinek.

A nagyecsedi beruházással végéhez ért az a folyamat, mely
keretében több, a régióban található Szabolcs Takarék fiók
került teljes felújításra a mai kor pénzügyi szolgáltatási szín-
vonalának eleget téve. Ópályi, Nyírcsaholy, valamint Mérk
után a térség meghatározó településén, Nagyecseden is
modern, ügyfélbarát körülmények között intézhetik pénz-
ügyeiket a helyiek és a környékbeliek egyaránt. További
részletek a www.nyiregyhaza.hu oldalon.                    (x)

ÁTADTÁK A SZABOLCS TAKARÉK
MEGÚJULT NAGYECSEDI FIÓKJÁT

Bár a román–magyar határ szabolcs-szatmár-beregi
szakaszát nem rohamozzák (egyelõre?) az úgynevezett
migránsok, a megyében mégis jelen vannak – nem is kis
számban. A megyei törvényszéknél érdeklõdtünk: vajon
adnak-e nekik munkát a menekültekkel kapcsolatos
ügyek? Mint kiderült: a Nyírbátori Járásbíróság ezres
nagyságrendben hoz döntést idegenrendészeti és mene-
kültügyi õrizetek meghosszabbítása kapcsán.

Miért pont a nyírbátori? Mert ott található a Menekült-
ügyi Õrzött Befogadó Központ (MÖBEK), ami a Beván-
dorlási és Állampolgársági Hivatalhoz tartozik, valamint
a  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
által mûködtetett Õrzött Szálláshely. Mint dr. Toma Attila,
törvényszéki sajtószóvivõ szerkesztõségünk megkeresésére

kiemelte: a törvényszék területén a Nyírbátori Járásbíró-
ság a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és
tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 54-59. §.-ai
alapján, és a 114/2007 (V. 24.) Korm. rendelet szerint az
idegenrendészeti õrizettel kapcsolatos ügyekben jár el.

ÕRIZETBEN AZ ELBÍRÁLÁSIG
A szóvivõ kiemelte, hogy a bíróság nem a menekülti

kérelmek elbírálását végzi, hanem kizárólag arról dönt,
hogy a kérelem elbírálásáig az idegenrendészet által el-
rendelt menekültügyi õrizet meghosszabbítható-e, vagy
sem. (Az õrizet legfeljebb 72 órára rendelhetõ el, melyet
a bíróság a menekültügyi hatóság indítványára legfeljebb
60 nappal meghosszabbíthatja, mely idõtartam a hatóság
kezdeményezésére újabb legfeljebb 60 nappal hosszab-
bítható meg.) Ilyen módon a bíróság által végzett fõ fel-
adatok a következõk: az idegenrendészeti õrizet meg-
hosszabbítása, a kiutasítást elõkészítõ õrizet meghosszab-
bítása, a harmadik országbeli állampolgár által szóban
vagy írásban elõterjesztett kifogásának elbírálása.

2013. évig visszamenõleg az ügyek érkezése
és megoszlása:

Év Idegenrendészeti Menekültügyi õrizet
õrizet megh.  meghosszabbítása

2013. 1126 nem volt még
külön ügycsoport

2014. 2131 nem volt még
külön ügycsoport

2015. 3179 378
2016. aug. 20-áig 587 574

MEGHALLGATJÁK ÕKET
A bíróság a 72 órán túli õrizet hosszabbításoknál min-

den esetben meghallgatja a külföldit – tolmács és ügy-
gondnok biztosításával –, a 60 napon túli hosszabbítások-
nál a kérelmezõ vagy jogi képviselõje külön kérésére tart
személyes meghallgatást.

FÕKÉNT FÉRFIAK
Kérdésünkre dr. Toma Attila jelezte: – Kor, nem és ál-

lampolgárság szerint a programból nem lehet kigyûjtést

MIGRÁNSOK: NÖVEKVÕ ÜGYIRATSZÁM

végezni, de Nyírbátorban nincsenek kiskorúak és általá-
ban nõk sem. 2015. évben, a szír menekültáradatkor rö-
vid ideig a nyírbátori õrzött szállás, illetve befogadó köz-
pont is fogadott családokat, akiknek az õrizetét a bíróság
minden esetben megszüntette, amennyiben a családhoz
kiskorúak is tartoztak.

KOSZOVÓI, SZÍR, AFGÁN, ÉS...
Ami pedig a menekültek „eredetét” illeti: – Állampol-

gárság szerinti kimutatás a programból nem lehetséges,
azt tudjuk közölni, hogy az elmúlt idõszakban jellemzõ-
en milyen nemzetiségûek érkeztek, ez azonban csak a
nyírbátori befogadó központban elhelyezett külföldiek
összetételét jellemzi. E szerint 2013-ban többségében ko-
szovóiak, emellett afgánok és szomáliaiak. 2014-ben ko-
szovóiak és albánok. 2015-ben fõleg szír, afgán, pakisztá-
ni és iraki, 2016-ban pedig szír, afgán, iraki, pakisztáni,
bangladesi, szomáliai, algériai nemzetiségûek. Elõfordul-
tak eritreai, szudáni, és más nemzetiségû személyek is –
tájékoztatott a szóvivõ.

ERÕSZAK, CSEMPÉSZET
Az ügyiratok átnézése alapján még a következõket le-

het leszûrni: – Büntetõ ügyszakban a törvényszéken
határzársértési ügy még nem fordult elõ. Évente egy-két
esetben emel vádat az ügyészség hivatalos személy elleni
erõszak bûntette miatt, ezen ügyekben a szálláson lévõk
az õrökre támadnak. A törvényszék illetékességi területén
az embercsempészéssel kapcsolatos büntetõ ügyek szá-
ma nem változott, egy-két esetben fordult elõ, így a mig-
rációs hullámnak ez a vetülete megyénket nem érintette –
összegezte dr. Toma Attila, törvényszéki sajtószóvivõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJ MIGRÁNS ÚTVONAL?
Már kártalanítják a tulajdonosokat a magyar–ro-

mán határszakaszon! Még tavasszal röppent fel a hír,
hogy a szerb határ lezárása után a migránsok és az
embercsempészek új útvonalakat keresnek és esetle-
gesen a magyar–román határon keresztül próbálnak
majd eljutni Németországba.

Az akkori kormányzati nyilatkozatok arról szóltak,
hogy egyelõre még nem lehet tudni, hogy szükséges
lesz-e ezen a határszakaszon is kerítés építésére, de ha
igen, akkor az 10 nap alatt el fog készülni. Utánajár-
tunk, mi történt azóta, milyen elõkészületek történtek
az érintett határszakaszon.

KISAJÁTÍTJÁK A FÖLDEKET
Lapunk kérdésére a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-

gyei Kormányhivatal közölte, hogy az államhatárról
szóló törvény értelmében eljárva az Országos Rend-
õr-Fõkapitányság megkeresése alapján a magyar–ro-
mán határszakasz 60 méteres sávjában érintett 568
ingatlan esetében megindult a Magyar Államot megil-
letõ közérdekû jog bejegyzése és ezzel együtt az 1570
tulajdonos kártalanítása.

KÁRTALANÍTÁS
Mint megtudtuk, a Földhivatali Fõosztály határozatai

alapján a tulajdonosoknak járó kártalanítás összegét –
több mint 60 millió forintot – az ORFK még áprilisban
átutalta a Nyíregyházi Törvényszék letéti számlájára és
a tulajdonosokat hirdetményeken keresztül, illetve pos-
tai úton is tájékoztatták a részletekrõl. A járásbíróságok
minden érintett tulajdonos vonatkozásában nem peres
eljárás során döntenek a kártalanításról, majd ezt köve-
tõen a bíróság gazdasági hivatalának kiutaló végzése
alapján fizetik ki a kártalanítási összegeket.

A nyírbátori õrzött szállás
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A Nyíregyházáról indult Bartha Ádám református lel-
kész hétköznaponként moziba, paintballozni, kosarazni
vagy éppen horgászni jár a helyi fiatalokkal, vasárnapon-
ként pedig a 110 fõs gyülekezetnek tart istentiszteletet a
kanadai Port Colborne-ben. Adott már össze párokat a
felhõkarcoló tetején, de elõfordult az is, hogy két órát
várt egy esküvõn a násznép brazil családtagjaira...

Bartha Ádám már hét éve Kanadában él, évente egy-
szer – mint most is – azonban mindig hazalátogat szülõ-
városába, Nyíregyházára. Fontos neki a szabolcsi megye-
székhely, hiszen ide járt általános és középiskolába, itt él
a családja, és itt vannak a barátai is.

„ÓRIÁSI VÁLTOZÁS AZ ÉLETEMBEN”

Ádám, miután megszerezte teológus diplomáját a Deb-
receni Református Hittudományi Egyetemen, folytatta ta-

BARTHA TISZTELETES: ESKETÉS A FELHÕKARCOLÓK TETEJÉN

maradok Kanadában és lelkészként fogok dolgozni. Le-
tettem a honosító vizsgákat, de közben úgy alakult az éle-
tem, hogy itthon maradtam. Októberben aztán váratlanul
kaptam egy levelet a Port Colborne-i gyülekezettõl, hogy
emlékeztek rám valahonnan, elment az ottani lelkészük
nyugdíjba, és megkérdezték, nem mennék-e vissza. Igent
mondtam és azóta ott élek.

NEM SKATULYÁZZÁK BE EGYMÁST

Ádám azt mondja, míg Magyarországon az embert meg-
határozza, hogy milyen családból jött, mennyit tanult,
mennyi pénze van, kit ismer, addig Kanadában ennek nincs
jelentõsége. Ott teljesen normális, hogy egymás mellett
lakik egy asztalos, egy mérnök, egy orvos, vagy éppen
egy hegesztõ, mert nem skatulyázzák be egymást az em-
berek. Érdekesség volt számára, hogy Kanadában a temp-
lomok építési szerkezete is más.

– Magyarországon többségében nagyon idõsek a temp-
lomok és ha esetleg épülnek is újak, akkor azok tradicio-
nális módon. Kanadában a templomok jó része kevesebb
mint 100 éves, és ezeket együtt építik meg különbözõ szo-
ciális helyiségekkel. A templom, ahol most szolgálok, egy
hatalmas nagy szinten helyezkedik el. Ezen az emeleten
csak egy rész az, ami maga az istentiszteleti hely. Mellet-
te van ebédlõ, konyha, kisebb szociális helyiség, kosár-

nulmányait az ottani doktori programban. Akkor kapott
egy lehetõséget arra, hogy kiutazzon Kanadába ösztöndí-
jasként.

– 2009. augusztus 4-én érkeztünk meg Kanadába. Az
egyetemen nagyon kedvesen fogadtak, nyitottak, érdek-
lõdõek voltak a magyarországi helyzet iránt. Ez egy óriási
változást eredményezett a szemléletmódomban, hiszen
egy teljesen más közegbe kellett beilleszkednem. 2010
májusában járt le az ösztöndíjam, az volt a tervem, hogy

labdapálya a gyerekeknek és még óvoda is. Ott sokkal
közösségibb, közösségcentrikusabb az élet.

A LATIN-AMERIKAIAKNAK AZ IDÕ NEM SZÁMÍT

– Kanadában más az emberek mentalitása Magyaror-
szághoz képest – magyarázta Ádám. Elõfordult már, hogy
tóparton, vagy éppen egy felhõkarcoló tetején adott össze
házasulandó párokat, de mosolyogva emlékezett vissza
arra a pillanatra is, amikor a tûzõ napon 2 órát várt a nász-
nép egy részére.

– Egy brazíliai fiú vett el egy kanadai lányt. A võlegény
vendégserege Brazíliából érkezett az esküvõre, azonban
a határon nem engedték át a család egyik felét. A másik
felét igen, de hiába mondták nekik, induljanak el 3 órával
korábban, mert nagy a forgalom egy nyolcmilliós város-
ban, õk kiszámolták, hogy egy óra nekik bõven elég. Vé-
gül két órát álltunk a tûzõ napon rájuk várva.

Ádám azt mondja, bár néha nehéz Kanadában, hiszen
itthon él a családja és mindig egy törést jelent, mikor vissza-
utazik, de már ott is kezdenek kialakulni a kapcsolatai.

– Volt, hogy egy fiatal középiskolás fiú, aki a gyülekezet
egyik tagja, meghívott engem a ballagási ünnepségére. Ez
nagyon jólesett. Egyelõre úgy tûnik, maradok Kanadában.
Terveim között szerepel, hogy elvégezzem az ottani egyete-
men a pszichoterapeuta képzést. Talán ennek is sok hasznát
látom majd, jobban megértem az embereket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bartha Ádám tiszteletes (jobb oldalon szélen) az ifisekkel

A gyülekezeti ház a templommal, ahol Bartha Ádám szolgál Kanadában
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Az új évadban – a címoldalon már említettek mellett –
a közönség láthatja többek között a Sirály és A fõfõnök
címû komédiát, Tasnádi István A fajok eredete címû da-
rabját, a gyerekek pedig megnézhetik Szabó Magda Tün-
dér Lala, Fekete István Vuk és Lázár Ervin A kisfiú meg az
oroszlánok címû meséjét.

MÛSORON MARADNAK

Az új bemutatók mellett Egressy Zoltán darabja, az Idõs-
utazás az egyik elõadás, amely repertoáron marad, a retró
idõutazást ebben az évadban is láthatja a közönség. Az
elõadás fõszereplõje, az idõgépet fabrikáló Pali bácsit ala-
kító Puskás Tivadar számára érdekes évad indul, nemcsak
színészként, hanem rendezõként is megmutatkozhat. –
Ebben az évben még tovább játszom az Idõsutazást, ami
nagyszerû elõadás és nagyon szeretem játszani, de külön

SZÍNHÁZ: TAVALYI NÉPSZERÛEKKEL ÉS IDEI FRISSEKKEL
öröm, hogy rendezek is egy elõadást, a Függöny fel! címû
darabot, ami egy nagyszerû komédia – mondta Puskás
Tivadar színmûvész.

Tasnádi István Szibériai csárdás címû darabja bemuta-
tása óta folyamatosan nagy sikert arat a közönség köré-
ben. Ez a zenés elõadás is mûsoron marad a Móricz Zsig-
mond Színházban, és továbbra is látható majd Az egérfo-
gó, a Taurin Trauma, a Tudós nõk, a Túl zajos magány, a
Csoda és Kósza, a Dollárpapa és a Bál a Savoyban.

JÖN A NEMZETI IS

A nyíregyházi teátrumban a Nemzeti Színház társulata
is bemutat egy elõadást, valamint a szatmárnémetiek ven-
dégjátéka teszi teljessé a jubileumi évadot.

Munkájához, sikeres pályázatok eredményeként ebben
az évadban támogatással a Nemzeti Kulturális Alap és az
Emberi Erõforrások Minisztériuma is hozzájárul. A nyír-
egyházi teátrumban folytatódik az érzékenyítõ program,
a Szociopoly iskolások számára szervezett társasjáték és
a színház akadálymentesítõ programja keretében nyitni
szeretne a gyengén látók felé is.

Bohócdoktorok lepték meg a gyerekeket Nyíregyhá-
zán a Jósa András Oktatókórházban. A Piros Orr Bohóc-
doktor Alapítvány munkatársai rendszeresen meglátogat-
ják a kis betegeket, hogy mosolyt csaljanak arcukra, és
ezzel is segítsék gyógyulásukat.

A Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány tagjai most kü-
lönleges produkcióval álltak ki, de heti rendszerességgel
vizitet tartanak a gyermekosztályokon. Azt vállalták fel,
hogy felvidítják a kórházban fekvõ gyerekeket, mert azt
vallják, a nevetés gyógyít.

– Egy beteg gyereknek, amikor kiszakad az otthoni
környezetbõl, nem a családjával van, nehéz vizsgála-
tok várnak rá, ez egy nagyon félelemteli környezet.
Ebben a helyzetben nagyon fontos, hogy egy kicsit el-
tereljék a figyelmét, és egy kicsit a jóra, a nevetésre, a
vidámságra összpontosítsanak – mondta Magyar Zsu-
zsa, a Piros Orr Bohócdoktorok Alapítvány adomány-
szerzõje.

HISZNEK A NEVETÉSTERÁPIÁBAN

A bohócdoktorok hisznek a nevetésterápiában, amely-
rõl azt mondják: tudományos alapja is van. A kutatások is
azt bizonyítják, hogy a nevetés és vidámság segíti a bete-
gek gyógyulását. A Piros Orr Bohócdoktor Alapítványnál

BOHÓCDOKTOROK RENDELTEK A KÓRHÁZBAN

27 bohóc dolgozik, akik rendszeresen ellátogatnak a kór-
házakba. Azt mondják, mûvészetüknek az a titka, hogy
távozásukkor a beteg gyerekek szívében ott hagyják a

képzelõerõ és az életöröm szikráit. Ezért szeretik a beteg
gyerekek õket, és várják oly nagy izgalommal a követke-
zõ bohócvizitet.                   (Szerzõ: Ferenczik Adrienne)

FEHÉR NANDUK KELTEK KI
Fehér nandufiókák keltek ki a Nyíregyházi Állatpark-

ban. A csibék jelenleg a madárházban nevelkednek, de
ha elérik az 1 méteres magasságot, csatlakozni fognak az
ivarérett állatok csapatához.

A tojásokból 36 nap után keltek ki a fészekhagyó fió-
kák, akik kezdetben fõleg rovarokkal táplálkoztak, de most
már a szülõkhöz hasonlóan elkezdték csipegetni a zöld
leveleket is. Mivel az állatparkban élõ két nandu tojó
máskor rakta le a tojását, a két héttel korábban kikelt fióka
egyelõre magasabb mint a másik két csibe, de hamarosan
mindannyian 1,7 méteresre nõnek majd, s 25 kilogramm
körüli súlyúak lesznek.

ÓZOON RECEPT KINCSEINK KÜLFÖLDÖN
A lengyelországi Jaroslaw városába utazott a Kállay

Gyûjtemény képviseletében a gyûjtemény vezetõje,
Mohácsi Endre, valamint Kertész Fruzsina és Tóbiás
Tamás augusztus 20-án, hogy a Kállay Gyûjtemény
törzsanyagából válogatott értékeket kiállításba rendez-
zék. A nagy múltú, impozáns várossal Nyíregyháza
baráti kapcsolatot ápol, így a Jaroslaw-i Benedek-ren-
di apátság ad majd otthont a szeptemberben nyíló
kiállításnak, ami „A Vatikán és a Kállay Gyûjtemény”
címet viseli. A kiállított tárgyak legnagyobb részben
Kállay Kristóf (1916–2006.) hagyatékából származnak,
aki a Kállay Gyûjtemény alapítója, máltai lovag, a
Magyar Máltai Lovagok Szövetségének elnöke, a Szu-
verén Máltai Lovagrend szentszéki nagykövete volt.
A Kállay Gyûjteményben elhelyezett és most Lengyel-
országban kiállított mûtárgyak valódi ritkaságnak szá-
mítanak. Található köztük eredeti – egykor Kállay Kris-
tóf viselte – máltai lovagrendi világi uniformis, vala-
mint a lovagrend egyházi öltözete, az úgynevezett
kukulla. Ezek mellett számos pápai érem, melyeket
XII. Pius, VI. Pál, II. János Pál adtak ki, és a Vatikánból
származó kitüntetések. A kiállításban elhelyeztek egy
felbecsülhetetlen értékû személyes kötõdésû tárgyat
is: II. János Pál pápa saját kézjegyével ellátott fényké-
pe és üdvözlõ levele a Vatikánból, Kállay Kristóf szá-
mára, akit születésnapján így köszöntött fel.

SZOBOSZLAI GYULA AJÁNLÁSÁVAL
MAJONÉZES, LILA HAGYMÁS TONHALKRÉM

Hozzávalók: 2 doboz tonhalkonzerv, 1 nagyobb fej
lila hagyma, fél citrom, petrezselyem, majonéz, bors
és pirítósok.

Elkészítés: Egy edénybe beleszórjuk a két konzerv ton-
halat, amelyeket villával összetörünk. A lila hagymát és
a petrezselymet összedaraboljuk, majd rátesszük a ton-
halakra. Egy fél citromot belefacsarunk az edénybe, de
úgy, hogy a magok ne kerüljenek bele. Darálunk bele
ízlés szerint borsot, majd teszünk hozzá majonézt.

Pirítunk hozzá kenyeret, rájuk kenjük a krémünket,
majd madársalátával vagy rukkolával tálaljuk.

Csaknem minden világrésznek megvan a maga jellegze-
tes futómadara. Afrikában a strucc él, Ausztráliában az emu,
Új-Guineában a kazuár, Dél-Amerikában pedig a nandu. A
Nyíregyházi Állatparkban jelenleg struccokat, emukat és
nandukat is láthat a nagyközönség.

Kirják Róbert igazgató az évadnyitó ülésen
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MÁTÉ ARANYA A HATODIK KARIKA
Szerdán leszállt Budapesten az aranygép, amellyel

hazatértek Rio de Janeiróból a magyar sportolók. Köztük
volt a nyíregyházi Helebrandt Máté is, aki a 20 kilométe-
res gyaloglásban egyéni csúccsal a huszonnyolcadik he-
lyen ért célba.

Máté éppen, hogy hazaért Rióból nyíregyházi otthoná-
ba, örömmel állt szerkesztõségi kérdéseink elé, bár mint
kiderült, annyi élmény érte, amire talán nem egy, de öt
telefonos interjú is kevés lenne.

– Ez a második olimpia volt, amin eddig részt vettem,
így már tudtam, hogy mire számítsak. A verseny elõtt a
külvilágokkal kapcsolatos dolgokat, meg a nagy felhaj-
tást, ami zajlott az olimpiai faluban, kizártam, mert csak
arra akartam koncentrálni, hogy minél jobban teljesítsek.
Ez sikerült is, mert a verseny napján nem voltam ideges,
befeszült, nem izgultam túl magam – kezdte a beszélge-
tést Máté, aki azt mondja, úgy érzi, a verseny nagyon jól
sikerült. Mindent megtett, ami tõle tellett, és egyéni csú-
csot gyalogolt.

FÉL PERC MÉG BENNE MARADT

– Nehéz volt a pálya, mert az óceánparton vezetett, ami
így nem volt széltõl védett. Nagyon szûkek voltak a kanya-
rok is, ami azért jelentett nehézséget, mert 74-en indultunk
és az elsõ pár körben, amikor még egybe volt a mezõny, a
szûk kanyarokat egyszerûen nem tudta rendesen bevenni
az ember, le kellett ilyenkor lassítani, aztán újra felgyorsul-
ni és ez több körön keresztül nagyon fárasztó. Ment a he-
lyezkedés, belül a lökdösõdés, rugdosódás, könyöklés. Tény-
leg próbáltam a legjobbamat nyújtani. Kicsit elégedetlen
vagyok, mert volt két figyelmeztetésem, ezért az utolsó hat-
hét kilométerben vissza kellett venni a tempóból, mert nem
mertem kockáztatni. Utólag azt mondom, hogy egy fél perc
még benne maradt a versenyben, ami helyezésben is sokat
számít, legalább hat hellyel elõrébb tudtam volna végezni,
de még nagyon sok nemzetközi versenyem lesz, olimpián
is még biztos részt fogok venni, szóval lesz alkalom a job-
bításra.

Máté nem volt egyedül a verseny alatt sem, hiszen barát-
nõje, családja és ismerõsei is szurkoltak neki a helyszínen.

– Nagyon örültem nekik, mert verseny közben magyar
hangot hallani, a világ másik végén, az valami hihetetlen
érzés. Amikor volt egy nehéz pillanatom verseny közben, õk
mindig átsegítettek a szurkolásukkal. Az pedig külön öröm,
hogy rajtuk kívül is találkoztam magyar szurkolókkal.

LÁTTA VERSENYEZNI HOSSZÚ KATINKÁT

Máté kihasználta a verseny elõtti napokat és folyama-
tosan edzett, méghozzá élsportolókkal és világsztárokkal
együtt, ami, mint mondja, motiválta õt.

– A versenyig nem foglalkoztam semmivel, még a vá-
rosba sem mentem be, csak az olimpiai faluban voltam.
Utána viszont volt lehetõségem elmenni versenyekre, il-

letve megnézni Rio fõbb látványosságait. Láttam Hosszú
Katinkát, és a kajakosokat versenyezni, de szurkoltam Pars
Krisztiánnak is. A szurkolótáborommal elmentünk a Krisz-
tus szoborhoz, voltunk fent a híres Cukorsüveg-hegyen,
tettünk látogatást egy csendes-óceáni szigetcsoportnál és
persze strandoltunk is a Copacabanán. Akkor már csak
élveztem az olimpiát, jó volt, izgalom nélkül, felszaba-
dultan szurkolni a többi magyarnak.

VISSZAJUTÁS
Visszajutni az A csoportba, ez a Nyíregyházi Ko-

sárlabda Klub legfõbb célkitûzése a 2016/17-es sze-
zonra. Ebben a munkában elsõsorban a nyíregyházi
játékosokra számítanak – mondta sajtótájékoztató ke-
retében Sitku Ernõ, a Nyíregyházi Kosárlabda Non-
profit Kft. ügyvezetõ igazgatója.

TÁJFUTÓ SIKEREK
A májusi diákolimpiai döntõ után a nyári versenyek

kerültek elõtérbe, s több helyrõl is szép eredménnyel tér-
tek haza az NYVSC ifjú sportolói.

Az eseményen jelen volt Fazekas Csaba, U18-as
válogatott játékos is, aki több neves klub felkérése el-
lenére mégis marad a nyíregyházi csapatban.

– Több helyre is hívtak, de mégis azt gondoltam,
hogy itt kellene maradnom, mert azt a felkészülést,
amit itt kaptam és most is fogok, azt szerintem más
klubok nem tudnák utánozni. Bízom benne, hogy tu-
dom segíteni a klubot és a sportcentrumot, és szeret-
nék ennek érdekében mindent megtenni.

Az eseményen elhangzott, „Merj te is nagyot ál-
modni” címmel kampányt indít a Nyíregyházi Kosár-
labda Klub, amelynek célja, hogy a városban játszó
tehetséges fiatalokat Nyíregyházán tartsák és a helyi
kosárlabdaklubhoz csábítsák. Sitku Ernõ hozzátette,
várják azon oktatási intézmények vezetõinek jelent-
kezését is, akik szeretnének kosárlabda-oktatást indí-
tani iskolájukban.

UTÁNPÓTLÁS KUPA
Második alkalommal rendezik meg Nyíregyházán

az Utánpótlás Kosárlabda Felkészülési Tornát az
AGROKER Kupáért. Augusztus 25-e és 28-a között
három korosztályban 15 csapat két helyszínen mér-
kõzik meg egymással, a Nyíregyházi Kosársuli Edzés-
központjában (Szent Imre Gimnázium), és szemben,
az Eötvös gyakorló iskola tornacsarnokában.

Június 12-én, Abádszalókon, a strand környékén rendez-
tek két rövidtávú versenyt, s több dobogós helyet szerez-
tek. Június utolsó szombatján rendezték – ezúttal a szlová-
kiai Besztercebánya közelében – a középtávú országos
bajnokságot. Sztojka Milán is megszerezte az 5. helyezést,
bizonyítva, hogy ott van a kategória legjobbjai között. Júni-
us végén pedig Lengyelországban versenyzett, az Ifjúsági
Európa-bajnokság kísérõ versenyén, s a 3. helyet szerezte
meg a nemzetközi mezõnyben. Július közepén egy újabb
lengyelországi versenyen az F14 kategóriában Sztojka Mi-
lán – mindhárom napot megnyerve – gyõzött, ifj. Tóth Lász-
ló a 9. helyet szerezte meg. Tóth Nóra az N14 kategóriá-
ban, Tóth Johanna nyílt kategóriában végzett a 7. helyen.

Július végén az év legnagyobb versenyére, az ötnapos
nemzetközi Hungária Kupára (Bükk-hegység és Lillafüred)
utazott a 24 fõs csapat. A három fiúval és öt lánnyal az
NYVSC indította a legtöbb gyereket a 10 évesek kategóriá-
jában! A szakosztály két tagja az idén három – a nap gyõz-
tesének járó – sárga pólót tudott nyerni: Balku Nóra a 2.
napi, míg Sztojka Milán a 2. és a 4. napi versenyt nyerte
meg kategóriájában. A tavalyi három után az idén öten ke-
rültek az elsõ háromba. (Teljes eredménylista a
nyiregyhaza.hu sportrovatában.)

AZ OLIMPIAI FALU KÍVÜLRÕL SZÉP, DE...
– Az olimpiai falu kívülrõl nagyon szép volt, viszont

belül eléggé beigazolódtak azok a hírek, amiket itthon
lehetett hallani. Kívül tényleg úgy nézett ki, mint egy
ötcsillagos szálloda, belül viszont elõfordult, hogy nem
volt világítás, a mosdók néha eldugultak, néha nem
volt meleg víz, az ablakok nem záródtak rendesen. Sok
hiányosságot tapasztaltunk, és három hetet így eltölte-
ni ott, nem volt kellemes, fõleg, hogy mindenki a leg-
jobb formáját akarta hozni, de megoldottuk.

VÍZSUGÁR FOGADTA BUDAPESTEN

Máté az aranygéppel érkezett haza Rióból Budapestre.
Azt mondta, fantasztikus volt a fogadtatás, vízsugár várta
õket, majd rendõri felvezetéssel vitték el õket a SYMA csar-
nokba, ahol ünnepélyesen is fogadták a magyar olimpiai
versenyzõket.

– Az az út, amin most vagyunk az edzõmmel, úgy tû-
nik, nagyon jó. Türelmesnek kell lennem, mert ez olyan
sportág, ahol inkább 30 év fölött érik el a versenyzõk csúcs-
formájukat. Az én esetemben ez a következõ, tokiói, va-
lamint a 2024-es olimpiára esik.

Máté éppen, hogy hazaért Rióból, csütörtökön már el-
kezdett edzeni, hiszen szeptemberben még vár rá két ver-
seny. Noha olimpiai aranyérmet nem sikerült szereznie,
az ötkarikás játékokról egy karikával mégis sikerült haza-
érnie: Rio de Janeiróban megkérte barátnõje kezét, aki
igen-t mondott neki!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Mozgalmas napokon van túl a Nyíregy-
háza Spartacus. A két hazai (vasárnapi és
szerdai) mérkõzésre tervezett hat pontnak
csak a felét sikerült begyûjteni, ugyanis a
hétvégi, Harsányi Zoltán találatával a Sió-
fok ellen 1–0-ra megnyert találkozó után
a hétközi fordulóban a tavaly még szintén
NB III-as Kozármisleny ellen szaladtunk
bele egy nem várt, 4–0-ás zakóba. Pedig
a csatársor idõközben megerõsödött: most
már a Debrecenbõl érkezett, korábbi vá-
logatott támadóval, Tisza Tiborral is szá-
molhat Mátyus János vezetõedzõ, aki leg-
közelebb vasárnap, Dorogon küszöbölheti
ki csapatával a csorbát.

SZPARI: FELEMÁS MÉRLEG NÉGY NAP ALATT

Fotó: Trifonov Éva
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„CSALÁDI FOLKDÉLUTÁN”
A Szabolcs Néptáncegyüttes „Családi Folkdélutánt”

szervez augusztus 27-én 15.00 órától a Kölyökvárban.
Programok: Gyermek és felnõtt táncház, illetve táncta-
nítás. Kézmûves foglalkozások, népi játszóház, népi já-
tékok, palacsinta, lapcsánka, viseletben fotózási lehe-
tõség. Minden program ingyenes! A délután folyamán
felvételt hirdetnek néptánccsoportjaikba 6 éves kortól.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS
Molnár Ibolya festménykiállításának megnyitójára

várják az érdeklõdõket szeptember 6-án 16.30-tól. A
tárlatot megnyitja: Szepessy Béla grafikusmûvész.
Megtekinthetõ: szeptember 30-áig, a könyvtár nyitva-
tartási rendjében. Helyszín: Móricz Zsigmond könyv-
tár kamaraterme.

ZÁRVA TART A JÚLIA
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ven-

dégeit, hogy a Júlia fürdõ az éves kötelezõ karbantar-
tási munkálatok elvégzése miatt 2016. augusztus 29-
étõl szeptember 2-áig (hétfõtõl péntekig) zárva tart.
A szolgáltatások 2016. szeptember 3-án, szombaton
9.00 órától már zavartalanul vehetõk igénybe. Ez idõ
alatt a Tisztelt Vendégek az Aquarius Élmény- és Park-
fürdõ, valamint a Hotel Fürdõház szolgáltatásait ve-
hetik igénybe. Megértésüket köszönjük!

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a fo-
gyatékkal élõk esélyegyenlõségének javítása érdekében,
az elmúlt idõszakban olyan civil kezdeményezéseket tá-
mogatott a kultúra és közösségteremtés, közösségi szín-
terek létrehozása kapcsán, amelyek a fogyatékkal élõk
esélyegyenlõségét, kultúrához való hozzáférését segíti.

Gondoljunk csak az augusztus 26-án átadásra kerülõ
integrált játszótérre, vagy a VIDOR Fesztivál programfo-
lyamában a Tiszta szívvel c. film Esélycentrumban és az
ország legnagyobb szabadtéri mozijában történõ vetíté-
sére, vagy a MÛvész Stúdióban játszott, a Pillangók sza-
badok c. elõadásra. Annak érdekében, hogy a fogyaték-
kal élõk, mozgásukban korlátozottak esélyegyenlõsége
a kultúra területén a VIDOR Fesztivál ideje alatt is mara-
déktalanul érvényre juthasson, a Polgármesteri Hivatal
Közterület-felügyelete a városban 2016. 08. 26-ától egy
héten keresztül kiemelten ellenõrzi a mozgáskorlátozot-
tak részére fenntartott parkolóhelyek jogszerû igénybe-
vételét. Kérjük a gépjármûvel közlekedõket, hogy erre
vonatkozó jogosultság hiányában hagyják szabadon a
mozgáskorlátozottaknak kijelölt parkolóhelyeket. Ennek
megszegése szabálysértésnek minõsül, a szabálysértõk
fix összegû 50 000 Ft helyszíni bírságra, vagy feljelentés
esetén fix összegû 100 000 Ft szabálysértési bírságra, a
mozgásában korlátozottak részére kiadott parkolási iga-
zolványt jogszerûtlenül használók, vagy azzal visszaélõk
büntetõ feljelentésre, és a kártya helyszínen történõ el-
vételére számíthatnak.

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ

Közlemény

MAGASHEGYI UNDERGROUND A VIDORON
Az idei VIDOR Fesztivál egyik izgalmas, új színfoltja,

a Magashegyi Underground ad koncertet augusztus 29-
én, hétfõn 20:30-tól a Kossuth téren. Interjú Bocskor
Bíborkával, a zenekar énekesnõjével és Szepesi Mátyás
gitárossal.

– Többször jártatok már Nyíregyházán. Mik a tapasz-
talataitok az itteni közönségrõl, a városról?

Szepesi Mátyás: – Kedves, nyitott közönséggel találkoz-
tunk minden alkalommal, többeket már személyesen is-
merünk azóta, vannak köztük olyanok is, akik a legvárat-
lanabb helyeken bukkannak fel Magashegyi koncerten.
Ezekért a dolgokért nem tudunk elég hálásak lenni soha.

Bocskor Bíborka: – Igen, az embereken túl nagyon sze-
retjük a város fõterét is.

– Milyen dalokkal készültök a VIDOR Fesztiválra?
Szepesi Mátyás: – Mivel néhány hónapos a „Talált Ten-

ger” lemezünk, ebben az idõszakban természetes, hogy
az új „gyermekeinken” van a fókusz, de persze a legnép-
szerûbb dalainkat sosem hagyjuk otthon.

– 10 éves jubileumot ünnepeltek, hogyan értékelitek
ezt az idõszakot?

Bocskor Bíborka: – Rengeteget tapasztaltunk, szinte csak
elsurrant velünk ez a tíz év. Amikor elsõ dalunk, a Szep-
lõs váll megjelent, és Gróf Balázs elkészítette a videoklipjét,
abban az idõszakban virtuális zenekarként szándékoztunk
létezni. A dal sikere viszont komoly koncertigényeket ho-
zott pillanatok alatt, úgyhogy lehet, hogy elsõ és utolsó
olyan zenekar vagyunk, akik három dallal álltak színpad-
ra koncertezni. Azóta ott maradtunk, az alkotáson túl leg-
több idõnket koncertezéssel töltjük, és nagyon szeretjük,

úgyhogy innen is köszönjük a hallgatóinknak, befogadó-
inknak, hogy támogatnak.

– Ha lenne egy kívánságotok, hol szeretnétek fellépni?
Szepesi Mátyás: – A meghatározó koncerthelyeken mind

rendszeresen megfordulunk. Vonzanak az izgalmas hely-
színek, a természetközeli bulik. A felvidéki Gombaszögi
Tábor új helyszínre költözött, egy domboldalra, egy óriási
bányával szemben, na az például eléggé beégett a nyá-
ron, bármi hasonló jöhet!

Bocskor Bíborka: – Nekem sok koncertálmom volt-van,
például állatkertben állatoknak játszani, vagy régi lepuk-
kant templomokban, vagy nagy órajavító mûhelyben, ahol
sok óra kattog folyamatosan, vagy temetõben (nevet), vagy
olyan helyeken, ami nem annyira konvencionális. Külföld
felé is kinyitnám magam, magunkat a közeljövõben.

Az interjú teljes terjedelmében a www.nyiregyhaza.hu
weboldalon olvasható el, további VIDOR részletek a 6-7.
oldalon.                                               (Szerzõ: Bruszel Dóra)

KIÁLLÍTÁSOK A MÚZEUMBAN. A Jósa András Múzeum idõ-
szaki kiállításai:  „1956–2016 Emlékezzünk a Hõsökre” (augusz-
tus végéig látogatható),  „A szépség és a reklám” – a nõi ideál
(szintén augusztus végéig tekinthetõ meg), „70 éves a forint” –
magyar pénztörténeti kiállítás (újra megnyílt augusztus 1-jén).

KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV képzõ-
mûvészeti ösztöndíjasainak beszámoló kiállítására várják az
érdeklõdõket a Pál Gyula Teremben. Megnyitó: augusztus 27-
én 14.00 órától, megtekinthetõ: szeptember 17-éig, keddtõl
szombatig 9.00–17.00 óra között. A VIDOR Fesztivál kereté-
ben bemutatkozó mûvészek: Székhelyi Edith festõmûvész,
Szolanics Elvira keramikus iparmûvész, Verebélyi Olga szob-
rászmûvész.

TÖBBET ÉSSZEL... A Burattinó Bábszínház elõadásai: au-
gusztus 27-én 16.00: Többet ésszel, mint erõvel. 28-án 10.00:
Ravasz tavasz. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

„BORBÁNYAI GÓLBÁNYA II.” A nagy sikerre való tekin-
tettel ismét kispályás focibajnokságot szervez a Borbányai Mû-
velõdési Ház „Borbányai Gólbánya II.” címmel. A bajnok-
ságnak augusztus 27-én 8.00 órától a Petõfi Sándor Általá-
nos Iskola biztosítja a helyszínt. Részletek és további infor-
máció: www.vacimuv.hu, 42/491-295, 20/350-9186.

SULYÁNBOKORI TALÁLKOZÓ. Az EMEL Egyesület által
szervezett Sulyánbokori Találkozóra várják az érdeklõdõket
augusztus 27-én 10.00 órától Sulyánbokor tanyaközben. A
rendezvény a Sulyánbokorban élõk, az onnan elszármazot-
tak és bármilyen kötõdéssel rendelkezõk részére biztosít le-
hetõséget a találkozásra. Program: Megnyitó. Bokortanyák tör-
ténete – elõadás, kibõvítve a résztvevõk emlékeivel, történe-
teivel. Népdalkör mûsora. Közös imádság, ebéd. Természeti
értékek a bokortanyákon – elõadás. Régi emlékek felidézése,
Sulyánbokori legek – beszélgetés. Fafaragó és kovácsbemu-
tató, népi gyerek játszósarok, régi fotókból kiállítás.

MÚLTRÓL MINDENKINEK. A Megyei Levéltárban augusz-
tus 29-én 13.00 órától a Múltról mindenkinek címû sorozat
keretében a Magyar Nemzeti Levéltár reformáció-projektjé-
nek bemutatójára várják az érdeklõdõket. A rendezvényhez
kapcsolódva Kozma Péter kormánymegbízott könyvritkasá-
gaiból nyílik kiállítás, melyet a tulajdonos mutat majd be. A
Megyei Értéktár Megyei értékek: református templomaink c.
kiállítást megnyitja Baracsi Endre, a SZSZB Megyei Közgyû-
lés alelnöke. A rendezvényen hirdetik ki a „Reformáció 500”
diákpályázat eredményeit is.

GYÓGYÍTSUNK MÁSKÉPPEN. A Nefelejcs Egyesület a
Nemzeti Együttmûködési Alap „Szakmai program” támoga-
tásával 10 alkalomra szóló rendezvénysorozatot indított,
május 30. és szeptember 6. között, Gyógyítsunk másképpen
címmel. Augusztus 30-án 10.00: Kis- és nagyízületre ható

mozgásformák. Szeptember 1-jén 10.00: Nyújtógyakorlatok.
Koordinációs mozgásformák. Helyszín: Erdei Tornapálya. A
foglalkozások ingyenesek.

SZENTÉVI RENDEZVÉNY
A Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Irgalmasság

Rendkívüli Szentéve alkalmából megrendezendõ so-
ron következõ ünnepi rendezvény, meghívott vendé-
gei – természetesen a hívek mellett – a közélet és gaz-
dasági élet szereplõi. Idõpont: szeptember 4. Hely-
szín: Örökösföldi Isteni Irgalmasság Templom, Nyír-
egyháza, Szentháromság tér. Program: 15.00 Isteni Ir-
galmasság órája. 16.00 Elõadás: Seszták Oszkár, a
megyei közgyûlés elnöke. 17.00 Ünnepi Szentmise:
Palánki Ferenc megyés püspök. 18.00 Agapé.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A PROFESSZORI ISKOLA KIVÁLÓSÁGAI:
JURÁNYI SÁMUEL ÉS JURÁNYI LAJOS

Az 1806-ban alapított professzori iskolá-
nak 1854-ig mindössze négy professzora
volt: Karlovszky József (1806–1815),
Greguss Tamás (1815–1823), Krmeszky
György (1823–1825) és Jurányi Sámu-
el. Közülük kiemelkedik Jurányi Sá-
muel, aki 1804. február 20-án szü-
letett Nyíregyházán. Õ is a pro-
fesszori iskola növendéke volt, majd
tanulmányait az eperjesi kollégium-
ban folytatta. Jurányit már 1823-ban
megválasztották, de csak két évvel
késõbb kezdte meg tanári pályafutását.
E két év alatt elõbb Debrecenben lakott,
ahol bejárhatott a református kollégium elõ-
adásaira, hogy a magyar nyelvet tökéletesítse.
A következõ évben, Bécsben teológiai, történeti és filo-
zófiai téren képezte magát tovább. A megszerzett tudá-
sát 1825-tõl a professzori iskolában nyíregyházi fiata-
loknak adta tovább egészen 1854-ig. Ekkor gyülekezeti
lelkésszé választották és e minõsítésben szolgálta egy-
házát az 1858-ban bekövetkezett haláláig.

Jurányi Sámuel és Dióssy Karolina házasságából
1837. augusztus 25-én, a tanítói lakban született meg
Jurányi Lajos. A professzori iskola tanulójaként édes-
apja ismertette meg a növénytan akkor még kezdetle-
ges elemeivel. Ezt követõen az eperjesi evangélikus

kollégium hallgatója lett, ahol Hazslinszky
Frigyes tovább mélyítette növénytani ér-

deklõdését. 1856–1862 között a pesti
egyetemen végzett orvosi tanulmá-
nyokat. Ugyanitt Gerenday József,
a növénytan tanára 20 forint havi
fizetéssel magántanársegédévé fo-
gadta. Egy egyetemi ösztöndíjnak
köszönhetõen 1863–65 között
elõbb a bécsi, majd a jénai egye-
temeken növénysejttani és nö-

vényszövettani kutatásokat folyta-
tott és a leghíresebb botanikusok

elõadásait hallgathatta. 1866-ban a
pesti egyetemen kinevezték a növény-

tan rendkívüli, majd rendes tanárává, s itt
oktatott egészen haláláig. 1882-tõl az Akadémia ren-
des tagja. 1897. február 27-én Abbáziában hunyt el,
hol betegségének gyógyítását remélte. Ravatalánál
Than Károly e szavakkal búcsúzott tõle: „te tanítottál
meg bennünket arra, hogy a növényvilágot bölcsé-
szetileg csak biológiai alapon lehet megérteni”. Ne-
vét városunkban a Tudományos Ismeretterjesztõ Tár-
sulat egyesülete õrzi, míg emléktábláját a Luther-ház
falán helyezték el.


