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NYÁR A VÍZPARTON

Tombol a vakáció, a  forróság  pedig strandra  vagy vízpartra  csábít. Bár a Bujtosi-tóban
fürödni nem lehet, de már maga a látvány is üdítõ pillanatokat okoz. Sokan vannak ezzel így
Nyíregyházán, hiszen a hét minden napján szinte tömve van az elmúlt évek során teljesen
újjávarázsolt városliget.

PARLAGFÛÉRT AJÁNDÉKUTALVÁNY JÁR
A NYÍRVV Nonprofit Kft. mindent elkövet a parlagfû-mentesítés még hatékonyab-

bá tételéért, bevonva ebbe városunk lakosságát idén is. Ennek érdekében a társaság
„Parlagfûért virág” néven városszépítõ akciót hirdet 2021. július 19. és augusztus 14.
között, melynek során Nyíregyháza város lakossága a gyökeresen kihúzott parlagfû-
ért NYÍRVV Szolgáltatási utalványt kap az alábbiak szerint: minden 20 db gyökeres
parlagfû ellenében 50 Ft értékû NYÍRVV Szolgáltatási utalványt adnak azon nyíregy-
házi lakos részére, aki az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Hulla-
dékudvarára behozza az általa gyökerestõl kihúzott parlagfüvet. (Cím: 4400 Nyír-
egyháza, Korányi Frigyes u. 3.) A parlagfû átvevõpont nyitvatartásával kapcsolato-
san, a NYÍRVV Szolgáltatási utalványok beváltóhelyeinek listájáért, valamint további
információkért keressék a honlapot: http://nyirvv.hu/hireink/Parlagfuert-Viragakcio.

ÚJABB BEJELENTÉSEKET TETT A MINISZTERELNÖK
Az elmúlt egy hétben kétszer is bejelentést tett Orbán

Viktor miniszterelnök. Múlt héten az újabb járványügyi
döntések lépéseit ismertette, szerdán pedig közölte, hogy
gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kormány.

A múlt hét egyik nagy bejelentése volt, hogy a kormány
lehetõvé teszi a koronavírus elleni harmadik oltás felvé-
telét augusztus 1-tõl. Erre a másodikat követõen négy hó-
nap elteltével lesz lehetõség, de az orvosok ettõl eltérhet-
nek. Kiemelte, azt is az orvosok döntik el, hogy melyik
oltóanyagot adják be, ehhez bõséges mennyiségû vakci-
na áll rendelkezésre.

SZEMÉLYESEN KERESIK FEL AZ IDÕSEKET
Az eddigieknél fertõzõbb delta variáns megjelenése

miatt az, aki nem vette fel az oltást, nagyobb veszélyben
van, mint a járvány idején eddig bármikor. Ezért azokat a

65 évesnél idõsebbeket, akik nem kaptak eddig oltást, sze-
mélyesen meg fogják keresni.

OLTJÁK A FIATALOKAT IS
Orbán Viktor azt is bejelentette: az iskolakezdés elõtt

két nappal minden oktatási intézményben lehetõvé teszik,
hogy a 12 évesnél idõsebb gyerekek felvegyék a korona-
vírus elleni oltást, ha a szüleik ezt megengedik.

KÖTELEZIK AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓKAT
A bejelentés negyedik pontja szerint pedig  az egészség-

ügyi dolgozóknak kötelezõ lesz a koronavírus elleni oltás.

NÉPSZAVAZÁST KEZDEMÉNYEZNEK
Gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez a kor-

mány – ezt már a héten jelentette be hivatalos Facebook-
oldalán Orbán Viktor. A népszavazás során öt kérdést tesz-
nek fel:

1. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köz-
nevelési intézményben a szülõ hozzájárulása nélkül sze-
xuális irányultságokat bemutató foglalkozásokat tartsanak?

2. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára
nemi átalakító kezeléseket népszerûsítsenek?

3. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is
elérhetõk legyenek nemátalakító kezelések?

4. Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlõ-
désüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korláto-
zás nélkül mutassanak be?

5. Támogatja-e Ön, hogy a nem megváltoztatását be-
mutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?

Mindemellett zajlik a tizennégy kérdést tartalmazó nem-
zeti konzultáció is, amelynek válaszait augusztus 25-ig
küldhetik vissza. A kérdések érintik a minimálbér szintjét,
a családtámogatásokat, a migrációt, a hitelmoratóriumot
és az adókat is.
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ÉVI 300 MILLIÓS KORMÁNYZATI SPORTTÁMOGATÁS
A NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUMNAK
A KIEMELT VIDÉKI SPORTSZERVEZETEKET ILLETÕ TÁMOGATÁS 2026-IG JÁR

Évi 300 millió forintos sporttámogatást kapott a követ-
kezõ 6 esztendõre a Nyíregyházi Sportcentrum. Az
összegbõl hosszú távon, kiszámíthatóan tudják majd fi-
nanszírozni az élsportot, az utánpótlás-nevelést, de akár
a szakemberek bérét és járulékait, vagy a sportlétesítmé-
nyek fejlesztését is.

17 vidéki sportegyesület, köztük a Nyíregyházi Sport-
centrum is jelentõs kormányzati sporttámogatást kapott.
A kiemelt vidéki sportszervezetek 2021-tõl 2026-ig a sport-
fejlesztési feladataikra kapnak támogatást, ennek része-
ként érkezik évi 300 millió forint a nyíregyházi szervezet-
hez.

TERVEZHETÕ ÉS BIZTOS FORRÁS
– Ez egy többletfeladatok ellátására fordítható összeg.

Két kategóriát kell megkülönböztetnünk, a fejlesztésit és a
mûködésit. Vannak komoly elképzeléseink, olyan és ah-
hoz hasonló produkciókat és attrakciókat kell csinálnunk,
mint az elmúlt idõszakban, viszont most már egy tervez-
hetõ és biztos forrással rendelkezünk arra, hogy bizonyít-
suk, megérdemeljük ezt a kiemelt támogatást – kommen-
tálta a jó hírt Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcent-
rum Kft. ügyvezetõje.

VÁROSI SPORTSTRATÉGIA,
A FEJLESZTÉSEK JEGYÉBEN

A 2011-ben megfogalmazott városi sportcél teljes egé-
szében megvalósult, és bizonyos tekintetben többet is si-
került elérni, mint ahogyan azt korábban remélni lehetett.
Errõl már  dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt a hétfõ
reggeli sajtótájékoztatón. A Sportcentrum létrehozása után
a megfelelõ mûködési feltételek megteremtése és az inf-
rastrukturális fejlesztések megvalósítása is kellett ahhoz,
hogy a sportban is sikereket érjünk el. A Continental Aré-
na több mint 2 milliárd forintos felújítása, a Városi Jégpá-
lya, a Városi Uszoda és az Atlétikai Centrum elkészülte
után jelenleg a Városi Stadion multifunkciós jellegû újjá-
építése, valamint a Teniszcentrum jövõbeni fejlesztése van
még hátra. Ezen kívül a 27 szabadidõs kondipark, a
rekortán futópályák, az erdei tornapálya mind-mind spor-
tolási lehetõséget biztosít a városban, s tegyük hozzá, a
kerékpárút-hálózat fejlesztésével kialakult nagyjából 80
kilométeres rendszert is. Ezek mindegyikéhez, különösen
az infrastruktúra fejlesztéséhez volt nélkülözhetetlen a
kormányzati támogatás – emlékeztetett a polgármester.

GARANCIA ÉS LEHETÕSÉG
Dr. Kovács Ferenc hozzátette: – Amit pedig most jelen-

tettünk be államtitkár asszonnyal, óriási lehetõséget és
garanciát biztosít, könnyebben lehet tervezni. Élünk is vele,
hiszen a következõ években már be kell jelentkeznünk a
nemzetközi események szervezésére, így nagyon fontos,
hogy kiszámítható, garantált, és elõre tervezhetõ ez a prog-
ram. Külön szeretném kiemelni dr. Szabó Tünde sportál-
lamtitkár támogatását, aki Nyíregyháza országgyûlési kép-
viselõje, és aki mindig figyelemmel kísérte és kíséri a vá-
rosi utánpótlás-nevelést is.

KIEMELT TÁMOGATÁS
– Nagyon fontos döntést hozott meg a magyar kormány,

segítve a vidéki sportegyesületeket, hosszú távon, kiszá-
míthatóan – errõl már dr. Szabó Tünde sportállamtitkár
beszélt a bejelentés alkalmával. A város országgyûlési
képviselõje hozzátette, ezáltal tudják segíteni az utánpót-
lás-nevelést, az élsportot, a szakembereket, sportlétesít-
mények fejlesztését, hiszen 2011-ben megfogalmazódott

az a fõ cél, hogy mindenki sportoljon, legyenek esemé-
nyek és létesítményfejlesztések, ami által olyan bázisok
alakultak ki, melyek tudják segíteni az eredményeket és a
sikereket. A mostani támogatás a bérekre, az adminisztrá-
cióra, a járulékokra, és minden versenyeztetéssel kapcso-
latos kiadásokra forrást biztosít.

NYÍREGYHÁZA MEGFELELT A
KRITÉRIUMOKNAK

– A Covid nagyon negatívan érintette a sport területét
is, ezért azonnali, hosszú távú beavatkozásra volt szük-
ség. 17 vidéki sportszervezet kapott támogatást, ebben
Nyíregyháza kiemelt kategóriában 300 millió forintot kap,
amelyhez természetesen nagyon fontos kritériumrendszer-
nek kellett megfelelni. Minimum 14 szakosztállyal kell
rendelkeznie a legfelsõbb kategóriában lévõnek, vagy több
mint ezer leigazolt sportolóval. A képzési rendszer, a szak-
edzõi és a szakmai munka eredményessége is megmutat-
ta, hogy Nyíregyházának itt van a helye, a kiemelt sport-
egyesületek körében.

(Szerzõ: Fehér Attila)

KARBANTARTÁS MIATT KÉT HÉTRE BEZÁR AZ USZODA
Az Eissmann Nyíregyházi Városi

Uszoda 2021. július 28-tól az  esedé-
kes féléves karbantartási munkálatok 
miatt elõreláthatólag 2 hétig zárva tart.
A medencék és a gépészeti berende-
zések rendszeres és folyamatos felül-
vizsgálata, karbantartása elengedhetet-
len a sportlétesítmény hosszú távú, tar-
tós és üzembiztos mûködéséhez. A víz
állandó tisztaságának és megfelelõ mi-
nõségének biztosítása mellett fontos a
burkolat tartós szépségének megõrzé-
se, a medencék környezetének tisztán
tartása, vízkõmentesítése. A karbantar-
tási munkálatok során a fentieken túl
megtörténik a szûrõberendezések kar-
bantartása, a szûrõbetétek, továbbá a
meghibásodott vagy javításra szoruló
alkatrészek cseréje is.

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje, dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter és Kõhalmi Richárd ügyvezetõ a hétfõi bejelentésen
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ÚJ, VOLÁNBUSZOS HONLAP NYÍREGYHÁZIAKNAK
Mindent egy helyen a nyíregyházi buszközlekedésrõl –

ez volt a mozgatórugója a nyiregyhaza.volanbusz.hu létre-
jöttének. A város önkormányzata és a társaság között hosszú
távú közszolgáltatási szerzõdés van érvényben, ennek ré-
szeként készült el mostanra ez a kifejezetten nyíregyházi-
aknak és a városba érkezõknek szóló részletes, összefoglaló
portál, mely nagyban megkönnyíti a tájékozódást – közölte
szerkesztõségünkkel a Városháza Sajtószolgálat.

A mobiltelefonról is könnyedén böngészhetõ, önálló
honlap lehetõvé teszi, hogy ne a Volánbusz központi olda-
láról kelljen több átkötéssel eljutni a nyíregyházi informá-
ciókhoz, hanem mindent elsõre, egy helyen találjanak meg
az utasok. A nyiregyhaza.volanbusz.hu felületén több olyan
menüpont is helyet kapott, ami segít az eligazodásban.

MENETRENDEK, TÉRKÉPEK, HÍREK

A részletes menetrendek mellett vonalhálózati térképek
könnyítik a helyi útvonaltervezést, de a helyközi buszos
és vasúti menetrendekhez is el lehet innen jutni. Külön
menüpont segíti a jegy- és bérletvásárlást, valamint utazá-
si tanácsokkal is szolgál a társaság, mely a friss, közleke-
dési információkat tartalmazó oldalának a linkjét is elhe-
lyezte itt, továbbá az aktuális forgalmi híreket, változáso-
kat is megjelenteti.

HÉT NYELVEN OLVASHATÓ

Külön értéke a portálnak, hogy a magyar mellett ango-
lul és németül is elérhetõ, sõt, azon országok nyelvein is,

melyekbõl a tapasztalatok alapján a legtöbb turista érke-
zik Nyíregyházára, így a lengyelül, szlovákul, románul és
ukránul beszélõket is kiszolgálja az új felület, mely hosszú
egyeztetések után, az önkormányzat szempontjainak és
kéréseinek figyelembe vételével született meg.

Innentõl zökkenõmentesen, egy kattintással elérhetõ
minden, ami a nyíregyházi közösségi közlekedéssel kap-
csolatos, akár innen, vagy a korábban már megszokott
volanbusz.hu/nyiregyhaza címet beírva, hiszen mindket-
tõ ugyanoda vezet.                          (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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MICSODA NYÁR!  FESZTIVÁLOK, REKORDKÍSÉRLET
ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK NYÍREGYHÁZÁN!

IDÉN ÚJRA LESZ ZSINDELYES ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL!
Több mint 15 ezer látogató, kézmûves udvar, vásári for-

gatag, gasztrofalu, széles pálinkaválaszték és megannyi
meglepetés. Így nézett ki 9 évvel ezelõtt a Zsindelyes Fesz-
tivál Újfehértó és Érpatak határában, a Zsindelyes Tanyán.
Jó hír, hogy idén újraélesztik a hagyományokat! Az érdek-
lõdõk augusztus 21-én, Nyíregyházán, a Sóstói Múzeum-
faluban találkozhatnak majd a Zsindelyes életérzéssel!

2007-ben tartották meg az elsõ Zsindelyes Fesztivált,
amit a megye meghatározó rendezvényének szántak
Újfehértó és Érpatak határában. A szervezõknek a célki-
tûzést már rögtön az elsõ évben sikerült is elérni, hiszen a
fesztivált elismerte a szakma és a közönség is, a rá követ-
kezõ években ezrekkel ugrott meg a látogatói száma. Jó
néhány év elteltével most ismét megrendezik, ezúttal azon-
ban teljesen új köntösben! 2021. augusztus 21-én délelõtt
10.00 órától veszi kezdetét az összmûvészeti fesztivál a
Sóstói Múzeumfaluban, ahol két színpaddal, számos fel-
lépõvel és megannyi programmal várnak majd kicsiket és
nagyokat! Az egész napos Zsindelyes Összmûvészeti Fesz-
tiválra az EDDA és a TNT is élõ koncerttel érkezik majd.

ÉLÕ KONCERTTEL ÉRKEZIK AZ EDDA
ÉS A TNT

A több millió eladott albummal, több ezer koncerttel,
és szakmai díjjal büszkélkedõ EDDA bombasztikus kon-

certet ígér, s a Sóstói Múzeumfaluba a legsikeresebb da-
lokkal érkeznek, amelyeket újra együtt dúdolhat majd a
közönség az idén 70. életévét ünneplõ alapító-frontem-
berrel, Pataky Attilával. A megismételhetetlen élõ koncert
20.30-kor kezdõdik. De „Egyetlen szó”, „Tiltott perc” és
a „Kicsi gesztenye” is felcsendül a skanzenban augusztus
21-én. Az 1994 nyarán alakult TNT együttes is ellátogat
Nyíregyházára. Az élõ koncert 16.00 órakor kezdõdik.

REKORDKÍSÉRLET:  MINDENKIT TÁNCRA HÍV ONLINE A NYÍRSÉG TÁNCEGYÜTTES!

AZ ÉRPATAKI ASSZONYKÓRUS IS RÁZENDÍT

A nap folyamán fellép még többek között a Bürkös,
valamint a Szikes zenekar, és az Aranypáva díjas Érpa-
taki Asszonykórus is újra rázendít majd. Az Y2K Nyír1-
Dancinháza pedig Nyíregyháza egyik legkreatívabb és
leglátványosabb táncshow-jával érkezik a Zsindelyes
Összmûvészeti Fesztiválra! Lesz itt hipp, néha hopp,
de mindenképpen érdemes figyelni a test és a lélek
együtt mozgását, arcizmaik játékát, és a show legszo-
rosabb értelmében a Produkciót!

A zenei és a kulináris élvezetek mellett, youtuberek-
kel, gamerekkel is találkozhatnak a fesztiválra kiláto-
gatók. A Kocka Placcon lesz: óriási Rubik-kocka, kó-
kuszkocka, kocka Lada, vagyis a legkülönlegesebb koc-
kás elemekkel, emberekkel lehet megismerkedni. A kis-
színpadon ROXAN és további DJ-k szórakoztatják majd
a közönséget. A gyermekeknek egy különleges Méhecs-
ke játéktérrel is készülnek a szervezõk, miközben az édes-
anyák a kiemelkedõ nemzeti értékû ZEMA ékszert is meg-
csodálhatják. A rendezvény fõtámogatói: Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata, Zsindelyes Cottage,
Érpatak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Online rekordkísérletet indított a Nyírség Táncegyüttes.
A felhívás a kárpát-medencei és a világban élõ magyarok-
nak szól, illetve nemzetiségtõl függetlenül bárkinek, aki
kedveli a magyar táncokat. Páros vagy szóló, háromfajta
verbunk közül választhatnak azok, akik feltöltenék egy-
perces videóikat a rekordkísérlet gyûjteményébe.

Sokan emlékezhetnek a Cantemus Kórus tavalyi rekord-
kísérletére, amit szintén a Kossuth téren indítottak el 2020
júliusában. Egy hónapon keresztül várták a videószelfiket
az István, a király címû klasszikus rockopera himnikus da-
lára. 47 országból összesen végül 7336 érvényes részvételt
regisztráltak. Ezzel új, magyar kulturális rekord született.
Részben ennek hatására is döntött úgy a Nyírség Táncegyüt-
tes, hogy idén arra kérik a nyíregyháziakat, illetve bárkit,
aki szereti a magyar táncokat, hogy egy rövid videóban
most verbunkot táncoljanak. Az ötlet már korábban megfo-
galmazódott, július közepére pedig a technikai háttér is el-
készült az online rekordkísérlethez. A város alpolgármeste-
re, dr. Ulrich Attila is arra buzdít mindenkit, hogy csatla-
kozzon a felhíváshoz, hiszen ez a hagyományõrzés egy
újabb szép példája, éppen ezért bíznak benne, hogy a
Cantemus kísérletéhez hasonlóan, ez is nagyon sikeres lesz.

VÁLASZTHATÓ VERBUNKFORMÁK KÖZÜL
Az érdeklõdõk a VerbunkRekord telefonos alkalmazá-

son keresztül vagy a verbunkrekord.hu oldalon csatlakoz-
hatnak a kihíváshoz, választhatnak a szóló vagy páros for-
ma közül és tölthetik fel egyperces videóikat. Bár a ver-
bunk régen a férfiak tánca volt, most természetesen min-
denkitõl várja a videókat a Nyírség Táncegyüttes.

– A videókon, amik a Verbunkrekord applikációban is
szerepelnek, a nagyecsedi, a gyõrteleki, a tyukodi verbunk,
illetve a páros magyar verbunk is megtalálható, mindenki
választhat, hogy melyiket szeretné eltáncolni. Mi bízunk
benne, hogy lányok is csatlakoznak a kísérlethez, hiszen
így még könnyebben elérhetjük majd a célunkat és felál-
líthatunk egy újabb rekordot – hangsúlyozta Demarcsek
György, a Nyírség Táncegyüttes vezetõje.

EGY HÓNAP A HATÁRIDÕ

A rekordkísérlet július 20-án, kedden indult és egészen
augusztus 20-ig tart. Az államalapítás ünnepén fogják majd
bejelenteni, hogy végül hány embert sikerült megszólíta-
ni a táncegyüttesnek. A Nyíregyházi Folk Fél Hét prog-
ramjának része lesz az eredményhirdetés is. Demarcsek
Györgyék bíznak benne, hogy legalább annyian részt vesz-
nek a táncos online rekordkísérletben, mint ahányan a
Cantemus Kórus felhívására is jelentkeztek.

EZ AZ ELSÕ ILYEN

– A tánc, illetõleg az öröm kifejezése az minden
nép, minden nemzet számára egy nagyon fontos, egy
közösségileg megélt élmény is lehet. Nagyon remé-
lem, hogy ez is megkapja majd azt a kellõ nyilvános-
ságot a sajtó munkatársainak közremûködésével,
amely méltán be fogja majd ezt az akciót is emelni az
összes többi sorába. Verbunkban ez az elsõ ilyen gyûj-
teményes típusú mennyiségi rekordkísérlet. Szerencsé-
re a magyar rekordok történetében azért van már jó
néhány példa arra, ahol helyi, népi értékek gyûjtésé-
vel vagy gasztronómiai oldalon, fõzésével kapcsola-
tos rekordkísérletek voltak, úgyhogy továbbra is csak
azt tudjuk mondani, hogy hajrá Nyíregyháza, hiszen
valószínûleg a város tovább fogja folytatni a rekordkí-
sérleteinek sorozatát és mindig nagyon nagy örömmel
látogatok el ebbe a városba – mondta Nyíregyházán a
magyar rekordok regisztrátora, Sebestyén István, aki a
Magyar Rekord Egyesülettõl érkezett és már sokadjára
jár a városban.

SEGÍTSÉG A REKORDPONTOKON

A rekordkísérlet céljai között szerepel a verbunk tánc
és a helyi kultúra népszerûsítése, így nemcsak a kárpát-
medencei magyarokat szeretnék megszólítani, hanem
bárkit a világ minden tájáról, aki szereti vagy érdeklõdik a
magyar táncok iránt.

REKORDPONTOK

Azok, akik nem biztosak tánctudásukban vagy segít-
ségre van szükségük a feltöltésben, keressék fel a kü-
lönbözõ rekordpontokat:
július 25., vasárnap Nagykálló-Harangod, Téka Tábor

16 és 20 óra között
július 28., szerda Nagykálló-Harangod, Téka Tábor

16 és 20 óra között
július 31., szombat Nyíregyháza-Sóstó, állatpark

14 és 18 óra között
augusztus 4., szerda Nyíregyháza, Kossuth tér

16 és 18 óra között
augusztus 5., csütörtök Nyíregyháza-Sóstó, Tófürdõ

14 és 18 óra között
augusztus 11., szerda Mátészalka, Mûvelõdési Központ

15 és 18 óra között
augusztus 13., péntek Nagyecsed, Mûvelõdési Ház

15 és 18 óra között
augusztus 15., vasárnap Nyíregyháza, Kossuth tér

15 és 19 óra között

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

A rekordkísérlet elsõ videójában Demarcsek György és Éder
Róbert mellett dr. Ulrich Attila alpolgármester is táncolt

Fotó: EDDA
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PROGRAMOK PROGRAMOK

(Az oldalt összeállította: Bruszel Dóra)

KERÉKPÁRTÚRÁK, GYALOGTÚRÁK, VÍZITÚRA ÉS KULTURÁLIS
PROGRAMOK JÖVÕ HÉTEN! „OTTHONRÓL HAZA”, NYÍREGYHÁZÁN IS!

MICSODA NYÁR!  FESZTIVÁLOK, REKORDKÍSÉRLET ÉS SPORTRENDEZVÉNYEK NYÍREGYHÁZÁN!

Tirpák telepesek nyomában – Kerékpártúra a bokor-
tanyák világában

táv: 35 km
nehézségi szint: belépõ túra
kezdés: 10.00 óra
várható érkezés: 14.00–15.00 óra között
indulás helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu
létszámkorlát: 40 fõ
szakvezetõ, túravezetõ: Deák Attila, Fábián Péter

Rétközi örökségkör – Kerékpártúra letûnt korok és
tájak emlékei között

táv: 79 km
nehézségi szint: haladó túra
kezdés: 9.30 óra
várható érkezés: 16.30 körül
indulás, érkezés helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeum-
falu
létszámkorlát: 40 fõ
szakvezetõ, túravezetõ: Szõke Zsuzsanna, Kovács Tamás

Nyíregyháza–Tokaj idõfutam – egyéni idõfutam, verseny
táv: 76 km
nehézségi szint: verseny/teljesítménytúra
kezdés: 9.30 óra
kategóriák: férfi, nõi, gyerek (18 év alatt)
szervezõ: Kisvárda és Környéke Bringások Kerékpáros
Sportegyesület

A Nyíregyháza–Tokaj egy 76 kilométeres egyéni idõfu-
tam verseny, ahol a nevezõk 1 perces indítással indulnak
végig ugyanazon az útvonalon. A nevezõk számára lehe-
tõséget kívánnak biztosítani, hogy szervezett keretek közt
mérhessék össze tudásukat. A verseny Nyíregyháza Sóstói
Múzeumfalu, Nyírtelek, Rakamaz, Tokaj, Rakamaz, Nyír-
telek, Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu útvonalon halad
végig kerékpárúton. A táv megtételének igazolása érdeké-
ben a rakamazi teknõsháznál egy szelfit kell készíteni. A
verseny gyõztese az a versenyzõ, aki a legrövidebb idõ
alatt teljesíti a távot, külsõ segítség igénybe vétele nélkül.
Eredményt férfi abszolút, nõi abszolút és 18 év alatti gye-
rek kategóriákban hirdetnek, a dobogósok mindhárom
kategóriában, 15.000, 10.000 és 5000 forintos ajándék-
utalványokban részesülnek.

VEZETETT GYALOGOS TÚRÁK

Gyalogtúra a Sóstói-erdõben

idõtartam: 90 perc
kezdés: elsõ turnus: 10.30 óra, második turnus: 13.00 óra
várható érkezés: elsõ turnus: 12.00 óra, második turnus:
14.30 óra
indulás, érkezés helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeum-
falu
létszámkorlát: nincs
idegenvezetõ: Tatár Anikó, Petrovánszky Beáta

Nordic walking a Sóstói-erdõben
táv: 6 km
nehézségi szint: könnyû
útvonal: Sóstói-erdõ
kezdés: elsõ turnus: 9.30 óra, második turnus: 12.00 óra
várható érkezés: elsõ turnus: 11.30 óra, második turnus
14.00 óra
indulás, érkezés helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu
létszámkorlát: 30 fõ/turnus
szervezõ: Nyíregyháza Pedagógus Természetbarát Egyesület

Kincskeresõ kaland-játék
táv: 5 km
nehézségi szint: könnyû, játékos
útvonal: Sóstói-erdõ, Sóstó
kezdés: 10.00 óra
várható érkezés: 13.00–14.00 óra
indulás, érkezés helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu
létszámkorlát: nincs

Ebben a programban egy izgalmas kincskeresõ játékra
invitálják az érdeklõdõket, a résztvevõk Nyíregyházát,
Sóstót fedezhetik fel. A gyõzteseknek, akik megtalálják a
kincsesládát, 20.000 forintos ajándékutalvány ütheti a
markát.

Vízitúra a Sóstói-tavon

táv: 37 km
nehézségi szint: belépõ túra
kezdés: 10.30 óra
várható érkezés: 14.00–15.00 óra között
indulás helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeumfalu
létszámkorlát: 40 fõ
szakvezetõ, túravezetõ: Cservenyák Katalin, Dobos Péter

táv: 10 km
nehézségi szint: könnyû
kezdés: 10.00 óra
várható érkezés: 13.00–14.00 óra
indulás, érkezés helyszíne: Nyíregyháza, Sóstói Múzeum-
falu
létszámkorlát: nincs
szakvezetõ, túravezetõk: Bálint János, Géczi Ferenc

Ismerd meg Nyíregyházát – vezetett városi séta
táv: 2 km
nehézségi szint: könnyû

táv: -
nehézségi szint: oktató
útvonal: Sóstói-tó
kezdés: elsõ csoport: 10.00 óra, második csoport: 11.00
óra, harmadik csoport: 12.00 óra, negyedik csoport: 13.00,
ötödik csoport: 14.00
befejezés: 15.00 óra
indulás, érkezés helyszíne: Sóstói-tó
létszámkorlát: 30 fõ/csoport

Kísérõesemények 10.00 órától 18.00 óráig

Hogy mivel lehet eltölteni az idõt két aktív program kö-
zött? Kétóránként indulnak tárlatvezetések a Sóstói Múze-
umfaluban, melynek keretében behatóan megismerhetik
a Magyarország második legnagyobb szabadtéri skanze-
nét. A múzeumfalu területén megnyílnak a porták, ahol
hagyományõrzõ foglalkozások keretében sajátíthatják el a
fazekaskodás, mézeskalács-készítés, gyertyaöntés rejtelme-
it. Népi gasztronómiai kóstolóval is várják a kilátogatókat,
melyben megismerkedhetnek Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye tradicionális gasztronómiai kultúrájával. Mindeköz-
ben a színpadon zenés, kulturális programok kísérik az
eseményeket.

Részvételi díj a programokra 1000 Ft/fõ, 14 alattiaknak
ingyenes, a belépõjegyeket a Sóstói Múzeumfalu bejára-
tánál lehet megvásárolni.

Jövõ hét szombaton, július 31-én Nyíregyháza ad ott-
hont az „Otthonról haza” elnevezésû országos rendezvény-
sorozatnak, amelynek célja, hogy a nemzeti összetartozás
gondolatköréhez kapcsolódóan aktív programokon keresz-
tül kösse össze a határon innen és túl élõ magyarokat. En-
nek köszönhetõen országhatáron innen és túl egynapos
túrákat és családi napokat szerveznek 2021. június köze-
pe és augusztus közepe között. Július 31-én Nyíregyháza
ad otthont a rendezvénysorozatnak, a Sóstói Múzeumfa-
luban többek között kerékpár- és gyalogtúrák, valamint
kulturális programok is várják majd a kilátogatókat.

Jövõ hét szombaton egy rendkívül mozgalmas és izgal-
mas családi napra várják a kilátogatókat a skanzenben,
ahol a Középkori Templomok Útja Egyesület szervezésé-
ben, valamint Nyíregyháza és a térség számos aktív és tu-
risztikai civil szervezetének közremûködésével aktív és
kulturális programok, illetve sportesemény közül választ-
hatnak az érdeklõdõk.

EGYÜTT ÉLHETIK MEG A FELFEDEZÉS
KÖZÖS ÖRÖMÉT

Különbözõ nehézségû vezetett kerékpártúrák indulnak
Nyíregyháza, a Nyírség és a Rétköz felfedezésére, gyalog-
túrák, természetjáró programok, valamint vezetett séták ke-
retében pedig felfedezhetik a Sóstói-erdõt és Sóstót. A ve-
zetett programokon szakvezetõk, idegenvezetõk mesélik
el a legjobb történeteket, bemutatják a legizgalmasabb
örökséghelyszíneket. A túrák mellett játékos családi prog-
ramokkal, kincskeresõ játékokkal élhetik meg az érdeklõ-
dõk a felfedezés közös örömét. Sõt, még a vízitúrázás és a
Nordic walking alapjait is elsajátíthatják. És ha ez még nem
lenne elég, a Sóstói Múzeumfaluban számos kulturális
programmal várnak mindenkit 8.00 és 18.00 óra között.

ÉRTÉKES NYEREMÉNYEKET SORSOLNAK KI

Belépõ 1000 Ft/fõ, 14 év alattiak számára ingyenes. A
belépés során karszalagokat biztosítanak a kilátogatók
számára, amellyel részt vehetnek bármelyik meghirde-
tett túrán, programon. Kapunyitás és regisztráció 8.00
órától, megnyitó 9.00 órától. A programok különbözõ idõ-
pontokban startolnak el 9.30-tól. 15.00 órától a MeLounge
zenekar játszik a színpadon. Eredményhirdetés és sor-
solás 16.30-kor. Kapuzárás: 18.00 óra. A túrákat teljesí-
tõk között értékes nyereményeket sorsolnak ki.

VEZETETT KERÉKPÁRTÚRÁK

Nyíregyházi bringakör – Várostörténeti kerékpártú-
ra Nyíregyházán

DEBRECENBÕL IS ÉRKEZTEK A NYÍREGYHÁZI KERÉKPÁRTÚRÁRA!
AUGUSZTUSBAN FOLYTATÁS

ÉRKEZIK A VÁROS ELSÕ ZÖLDVERSENYE!
AUGUSZTUS 8-ÁN I. NYÍREGYHÁZI FUTÓFESZTIVÁL!

– Orvosként azt látjuk, hogy a betegséget könnyebb
megelõzni, mint gyógyítani. Elkötelezettek vagyunk a pre-
venció iránt és azon dolgozunk, hogy minél több ember-
hez eljuttassuk a mozgás szeretetét, amit a napi rutin ré-
szévé tegyünk. Tekintettel arra a tényre, hogy Magyaror-
szág Európa legelhízottabb országa és a lakosság közel 60
százaléka túlsúlyos, elhízott, így hosszú távon gondolko-
zunk mind a céljainkat illetõen, mind a partnerekkel – ol-
vasható felhívásukban.

Nevezés: https://www.nyiregyhazifutofesztival.hu/

MOTIVÁCIÓS EST

A versenyt megelõzõ estén, augusztus 7-én 16 órától egy
Motivációs Estet tartanak a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban, ahol a helyi hosszútávfutás kiemelkedõ alakjai (ifj. Belus
Tamás, dr. Borza Helga, Kovács Szilárd), valamint Simonyi
Balázs spartatlonista tartanak elõadást a hosszútávfutás rej-
telmeirõl, mélységekrõl, magasságokról. Emellett ezen az
esten mutatják be elõször az Exoskeletont is.

Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és az általa mûköd-
tetett Tourinform Sóstógyógyfürdõ több új szolgáltatással
is készült az idei szezonra, többek között túrakerékpárok
kölcsönzésére is lehetõség nyílik az irodákban. A bérelt
kerékpárokkal azonban nemcsak önállóan barangolható
be a környék, hanem szervezett túrákat is indít a nyíregy-
házi TDM a Középkori Templomok Útja Egyesülettel kar-
öltve. A túrákat szakvezetõ és idegenvezetõ kíséri.

A biciklitúrák keretében Nyíregyháza és a Nyírség történel-
mi emlékhelyeit és örökséghelyszíneit fedezhetik fel a turisták
és a városlakók. A rövidebb és hosszabb útvonalak között vá-
logatva minden érdeklõdõ megtalálhatja a számára vonzó aján-
latot. A túrákat szakvezetõ és idegenvezetõ kíséri, így a részt-
vevõk az aktív kikapcsolódás mellett érdekes történeteken ke-
resztül ismerhetik meg a térség látnivalóit. A program júli-
us 3-án startolt el és egészen szeptember 11-ig tart majd.

– Azt tapasztaljuk, hogy a rövidebb túrák kedveltebbek,
azok mindig nagyobb létszámmal indulnak el, de természe-
tesen a hosszabbakat is szeretik a sportolni vágyók. Eddig
többségében nyíregyháziak csatlakoztak hozzánk, de voltak
már Debrecenbõl is. Az idõjárás mindig kedvezett, bízunk
benne, hogy így lesz ez a következõ három túra során is.

Két hét múlva futófesztivált tartanak a szabolcsi me-
gyeszékhelyen az ORHA Mûvek támogatásával. Mint
ismert, a versenyt a fõszervezõ Mozaik Med Sport-
egyesület már tavaly megtartotta volna, azonban a ko-
ronavírus-világjárvány miatt el kellett halasztaniuk,
most viszont pótolják, ráadásul nem is akárhogy. Ez
lesz az elsõ olyan futófesztivál Nyíregyházán, ami
megfelel majd a zöldverseny elveinek, vagyis a szer-
vezõk mindent megtesznek annak érdekében, hogy a
verseny ökológiai lábnyoma a lehetõ legkisebb legyen.
A frissítõpontokról számûzik a mûanyag poharakat, a
rajtszámok és az érem-nyakbaakasztók pedig újrahasz-
nosított anyagból készülnek, mint ahogyan a rajtcso-
mag is.

A versenyen 5, 10 és 21 km-es távok teljesíthetõk (a 21
km-t párban és trióban is le lehet futni), a gyerekeknek
pedig egy közel 1 km-es kört jelölnek ki. Mindezek mel-
lett lesz egy jótékonysági futam is, ami szintén ezen a kö-
zel 1 km-en fog zajlani. A verseny a Kossuth térrõl startol
augusztus 8-án.

IDÕREND:
6.30–8.00 Helyszíni nevezés, rajtcsomag-felvétel
8.00–8.05 Megnyitó
8.05–8.15 Melegítés futóedzõ vezénylésével
8.15–8.30 Rajtvonal mögötti felsorakozás kezdete (21
km)
8.30–11.20 PLATÁN AUTÓHÁZ FÉLMARATON 21 km
rajt – egyéni, páros, trió (szintidõ: 2.50)
8.30–8.40 10 km-en indulók rajtelfoglalása
8.40–10.00  F Medical Magánklinika  10 km rajt (szint-
idõ: 1.20)
8.40–8.50 5 km-en indulók rajtelfoglalása
8.50–9.35 5 km rajt (szintidõ: 0.45)
11.20–11.40 Mozaik Med Jótékonysági futam rajt (1 km)
11.45–12.05 Gyermekfutam (1 km)

A futótávok ideje alatt a 99,4 Sunshine FM színpadán
különbözõ sportbemutatók lesznek, mint többek között
pole fitness és aerobik is, emellett pedig a futással kapcso-
latos standok várják az érdeklõdõket.

MAGYARORSZÁGON ELSÕKÉNT

A 21 km-es távot egy Exoskeleton bemutató fogja el-
indítani, Magyarországon elõször. Az EksoNR™ egy
olyan hordható bionikus eszköz, amely az alsó végta-
gokat érintõ neuromuszkuláris gyengeség különbözõ
fajtáiban, illetve gerincvelõ-sérülésekben szenvedõknek
lehetõvé teszi a lábra állást és a teljes súlyukat fenntar-
tó, természetes járást. Az EksoNR™  digitális exoszkeleton
segít a pácienseknek újratanulni a helyes járási mintá-
kat és járás közben helyesen mozgatni a súlyukat.
 
A futófesztiválon a Jósa András Oktatókórház Gyer-

mekrehabilitációs Osztályának a saját alapítványát, a Kér-
lek, segíts! Alapítványt támogatják. A szervezõk célja,
hogy minden évben 500–1000 fõvel növeljék a résztve-
võk számát.

Augusztus 21.
Nyíregyházi bringakör – Várostörténeti kerékpártúra
Nyíregyházán (37,5 km)
Szeptember 4.
Rétközi kerékpáros örökségkör (97 km)

Szeptember 11.
Tirpák telepesek nyomában – Kerékpártúra a bokorta-
nyák világába (33 km)
Jelentkezés és további információ: www.nyiregyhaza.
info.hu. Telefon: +36-42/310-735.

VÁROSTÖRTÉNETTÕL A BOKORTANYÁK VILÁGÁIG
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Új emlékhely született Nyíregyházán: a Városi Galéria
falán hétfõtõl gránittábla õrzi Normantas Paulius emlé-
két. A litván származású, évtizedekig Nyíregyházán élt
fotómûvész tiszteletére kiállítás is nyílt alkotásaiból. A
különleges alkalomra megbízott miniszter és az újságíró
szövetség tagjai is érkeztek Litvániából, akik a városve-
zetéssel közösen avatták fel az emléktáblát és a tárlatot.

A litván és a magyar himnusz egyaránt felcsendült a Vá-
rosi Galériában tartott ünnepség nyitányaként. Normantas
Paulius Litvániában született, de Nyíregyházán alapított
családot, így mindkét országot hazájának tekintette. De leg-
inkább a Távol-Keleten volt otthon, abban a térségben, amely
megmagyarázhatatlanul vonzotta, s ahol rengeteg expedí-
ciója során képeinek ezreit készítette.

A FÉNYKÉPEZÉSSEL MESÉLT

Miglé Jankauskiené megbízott miniszter, a Litván Köz-
társaság Nagykövetségének ideiglenes ügyvivõje a tárlat-
nyitóval egybekötött avatáson hangsúlyozta: – A fényké-
pezés számára egy módszer volt, aminek segítségével
mesélt a távoli tájak embereirõl és kultúrájáról. Az egyik
legfontosabb fogadalma az volt, hogy igazságot kell ter-
jeszteni a Himalájáról, az ott élõ népekrõl, és õ ezt teljesí-
tette a fényképei segítségével.

„AZ ÖRÖK ÚT A HAZÁM”

Normantas Paulius 1983-ban
költözött Magyarországra, a bár
a következõ évtizedeket utazá-
sokkal töltötte, például õsi finn-
ugor népeket is meglátogatva,
egyszerre volt litván és magyar
is. „Az örök út a hazám” – val-
lotta.

„KAPOCS VOLT
A NEMZETEK KÖZÖTT”

Az avatáson Nyíregyháza
polgármestere hangsúlyozta,
emléktáblát állítani egy olyan
embernek, akit elismert és tisz-
telt a közösség, felemelõ dolog. Ez segít megõrizni az em-
lékét, felidézni a munkásságát, és azokat az értékeket, ame-
lyeket élete során teremtett. De Normantas Paulius sokkal
többet is tett ennél, kapocs volt a nemzetek között. Uta-
zásai során azokat a rejtett értékeket kereste és örökítette
meg, amelyek a legtöbbet jelentik a világon.

GRÁNITTÁBLA ÕRZI NORMANTAS PAULIUS EMLÉKÉT
A VÁROSI GALÉRIÁBAN IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS IS NYÍLT AZ EGYSZERRE LITVÁN ÉS MAGYAR FOTÓMÛVÉSZ TISZTELETÉRE

JELENTÕS HAGYATÉK

– Nyíregyházán lakó, de mindig utazó fotómûvész mun-
kásságával egy olyan gazdag kordokumentációt ho-
zott létre, amelybõl sokat tanulhat majd a jövõ nemzedé-
ke. Hagyatéka, nyugodtan kijelenthetjük, az egész embe-
riség számára jelentõs – fogalmazott dr. Kovács Ferenc. A
polgármester hozzátette, számunkra különösen becses fo-
tósorozatot is tartalmaz életmûve, amely a kelet-magyar-
országi kis falvakban élõ roma közösségek életét mutatja
be. Ezért is fogadták örömmel, és karolták fel a Litván
Köztársaság Nagykövetségének és a Litván Újságírók Szö-
vetségének kezdeményezését, az emléktábla állítását,
melynek fényét most egy idõszakos kiállítás is növeli.

KÉPEK, KÖNYVEK, TÁRLATOK, DÍJAK

A megnyitón elhangzott, Normantas Paulius körülbelül
20 országban járt, és 100 ezer fotót készített, melyekbõl
1500 albumokban jelent meg, 2000-et kiállításokon lát-
hattak, másfél tucatnyi országban, s több díjjal ismerték el
munkásságát, mindkét hazájában, itthon a mûvészeti aka-
démia tagja is volt.

„SZABAD SZÉL”

A rendezvényen barátja, Kincses Károly úgy fogalma-
zott, a mûvei mögött érdemes a mindennapjaiban nagyon
tudatos és az egész életben nagyon impulzív, áradó sze-
mélyiséget is keresni. A muzeológus, fotótörténész hoz-

zátette, Normantas Paulius választott neve, a „szabad szél”
személyisége lényegének kifejezõje.

BELETETTE A SZEMÉLYISÉGÉT A HELYZETEKBE

– Beleélte magát abba a helyzetbe, amibõl fényképe-
zett. Ez azért érdekes, mert ez a módszer megmaradt a
késõbbiekben is, akármerre járt. Nem is a fényképezõgé-
pet vette elõ, hanem saját maga személyiségét tolta be a
helyzetbe. Elõször elfogadtatta magát és utána alakultak
azok a helyzetek, ahol fényképezett is – nyilatkozta a
Nyíregyházi Televíziónak Kincses Károly.

A HIMALÁJÁBA SZERELMES „CSAVARGÓ”

A mûvész emlékére elhelyezett emléktáblát – mely híd-
ként köti össze országainkat – a litván vendégek a város-
vezetéssel közösen, koszorúzással avatták fel. A gránitba
vésett szöveg hirdeti: A világutazó, fotómûvész, újságíró,
költõ, misztikus, vizuális antropológus, a Himalájába sze-
relmes „csavargó” Litvániában született és Magyarorszá-
gon, Nyíregyházán búcsúzott el e földi világtól.

AUGUSZTUS 7-IG LÁTHATÓ A KIÁLLÍTÁS

Az alkalomra a Vikár Sándor Zeneiskola tanárai, Olajos
Gábor és Lahocsinszky Ágnes a fotói által ihletett mûvet is
komponáltak. Ez kizárólag a megnyitón hangzott el, viszont
a képei augusztus 7-ig láthatóak a Városi Galériában.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

CSALÁDI NAP
AZ ÁLLATKERTBEN „SZIGLIGET 2021, AMIKOR A MÓRA, PETÕFI, VÉCSEY EGYÜTT TÁBOROZIK

Normantas Paulius

Több mint háromezren vettek részt a szociális gondo-
zók, ápolók családi napján a Nyíregyházi Állatparkban
szombaton. Az Élet Forrása Egyesület 51 intézmény mun-
katársainak és családjainak szervezett programot, ezzel is
megköszönve azt a kiemelkedõ munkát, amit a koronaví-
rus-járvány alatt végeztek.

RÖVID HÍREK

Idén nyáron július 12-tõl 17-ig táborozott együtt a 3
nyíregyházi iskola.

A hétfõ délutáni megérkezés után a 88 táborozó gyerek
és 7 pedagógus kezdésként a Balaton partját fedezték fel.

Kedden a sárvári élményfürdõben lubickoltunk, csúsz-
dáztunk és gyûjtöttük a D-vitamint. Mivel aznap este is
kellemes volt a klíma, így vacsora után a Balatonban meg-
mártóztunk és örömmel tapasztaltuk, hogy fél 8 körül is
kellemes a víz hõmérséklete.

Szerda délelõtt Keszthelyen hajókáztunk és utazásun-
kat bûvészi produkció színesítette. A délelõtti hajókázás
után, délután a Hudákné Fábián Nóra néni által készített
környezetvédelmi vetélkedõn mérték össze a tudásukat
a diákok, majd a szellemi tevékenység után a szigligeti
strandon töltöttük a délutánunkat.

A csütörtöki reggelizés után Tapolcára utaztunk, ahol
a Tapolcai-tavasbarlangot néztük meg a gyerekekkel. Egy
tartalmas és érdekes barlangismeretet hallgattunk végig,
majd csónakokkal körbeeveztük a barlangot. Mindennap

bõséges reggelit, ebédet és vacsorát kaptunk, így csütör-
tök este a 3 iskola egy nagy sétára indult Szigligeten belül,
ahol az Óvári kilátót, a Szentháromság kápolnát és a Szig-
ligeti kikötõt is felkerestük.

Péntek délelõtt a Szigligeti várat vettük be! A felújított
várat örömmel másztuk meg és érdeklõdve fedeztük fel
az interaktív újdonságokat, majd a vár megtekintése után
izgalmas solymászbemutatót láthatott a közönség a vár
falain belül. Ezen a délutánon is lementünk a partra és
ebben a táborban utoljára mártóztunk meg a Balaton kel-
lemes vizében.

Eljött az utolsó nap! Összepakoltunk, megreggeliztünk,
felültünk a buszra és jókedvûen, tele élményekkel tértünk
haza, Nyíregyházára. Nagyon jól éreztük magunkat az
idei szigligeti táborban is és szeretnénk a jövõ évben is
jönni ebbe a táborba, mert mind gyerekek, mind pedagó-
gusok, nagyon szeretjük!”

(A cikkhez tartozó képsorozat a nyiregyhaza.hu olda-
lon látható.)

OLVASÓI LEVÉL A BALATON MELLÕL, AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁBORÁBÓL

Dr. Kovács Ferenc polgármester a Litvániából érkezett vendégekkel az emléktábla elõtt
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VILÁGHÍRÛ MUSICAL, KIRÁLY LINDÁVAL
A FÕSZEREPBEN NYÍREGYHÁZÁN

Végre Nyíregyháza is megismerheti a világhírû musi-
calt, melyet tíz éve játszanak folyamatos telt házzal, a
világ minden táján. A Tallós Rita rendezte Anyatigrisek
fõszereplõjével, Király Lindával beszélgettünk, akinek öt
oktávot átfogó hangja, dinamikus, szívbõl jövõ elõadás-
módja biztos garancia.

– Amyt, a naiv kismamát játszod. Úgy tudom, gyerek-
korod óta igazi anyatigrisnek tartanak. Mennyire érzed
magadénak a szerepet?

– Ez nagyon vicces, mert az öcséim tényleg így hívnak.
Valamilyen szinten bennem van, hiszen mindenkit védek,
ápolok és jót akarok. Ráadásul, egy olyan karaktert alakí-
tok, aki rózsaszín ködben él és fogalma sincs a valóságról.
Az egész darab arról szól, hogy szép lassan a barátaim
felvilágosítanak.

– Hogyan tudjátok az anyaság mélységeit úgy megmu-
tatni, hogy beleilljen egy kellemes, nyáresti kikapcsoló-
dásba?

– Sok-sok humorral! Mivel mindenki máshol tart az éle-
tében, különbözõ nézõpontok keverednek. Emiatt nagyon
vicces lesz! Plusz, majdnem minden dal ismert musicalre
hajaz. A világ legnagyobb darabjaiból lehet felismerni
dallamvezetéseket.

– A darab, a „nõi színházat” megtestesítõ, nõi lélekkel
foglalkozó, Liliom Produkció elsõ nagyszabású elõadása.

Mottótok: „Nõk, nõkrõl – nem csak nõknek”. Miért aján-
lod mégis férfiaknak?

– Pontosan azért, hogy értsék meg, min megyünk ke-
resztül. Ez egy nagyon nagy lehetõség arra, hogy beleás-
sanak a világunkba. Amikor az öcsém, Viktor elõször lát-
ta a fõpróbát, röhögve jött hozzám, hogy: „Úristen, a fe-
leségem pont ezen megy keresztül, nem is gondoltam
volna. Most már mindent értek.”

– Dívaként ismerünk. Ez viszont egy egészen más sze-
rep. Mit vártál ettõl a darabtól? Miért vállaltad?

– Nagyon szeretem a kihívásokat. Az Operaház Fan-
tomja óta nem vállaltam szerepet színházban és nagyon
hiányzott. Musical és közben vígjáték. Ez eleve felkeltette
az érdeklõdésemet. Ráadásul olyan témáról van szó, ami
sok-sok nõt érint. Úgyhogy nagyon büszkén vállaltam.

HÁLÁS SZEREP

– A „nõtársadalomban” sokszor rengeteg bántás, meg-
felelési kényszer, ítélkezés, „rossz anya” érzés kering.
Mit gondolsz, adhat ez a darab valamilyen feloldozást
ezek alól?

– Abszolút bízom benne! Ez a lényege az egész darab-
nak! Lehet, hogy mindenkinek más a felfogása, de ugyan-
azon megyünk keresztül. Összetarthatunk és humorral meg
tudjuk beszélni.

– A darab óta máshogy tekintesz a gyerekkorodra, édes-
anyádra, nevelési eszközeire?

– Épphogy egyéves voltam, mikor megszülettek az
öcséim, akik egypetéjû ikrek. Ráadásul, egy ismeretlen
országban, még a nyelvet sem beszélték a szüleim. Telje-
sen megértettem, hogy milyen nehéz lehetett nekik. Ez a
darab óriási belátást adott nekem arról, hogy min mehe-
tett keresztül az én anyukám. Nagyon szerencsés és hálás
szerep, sok mindent tanultam.

(Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)

Király Linda
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DIÁKOLIMPIA TÁBOROK 10 HÉTEN ÁT, 60 HELYSZÍNEN, 2000 GYERMEKKEL

KIVÁLÓ RENDEZÉS, SZÉP MAGYAR SZEREPLÉS

A hetedik helyen végzett a magyar leány U16-os röp-
labda-válogatott a Szlovákiával közösen, július 10. és 18.
között rendezett kontinensviadalon. A mieink Homonnán,
pont a másik házigazdával meccseltek a helyosztón és
nyertek magabiztosan 3:0-ra.

Mint a nyiregyhaza.hu városi webportálon és a Nyír-
egyházi Televízióban is folyamatosan beszámoltunk róla,
gyõzelmekkel kezdte csoportmérkõzéseit korosztályos vá-
logatottunk a Continental Arénában. Csehországot és a
belgákat is legyõzte az Eb nyitányán a magyar csapat,
melynek szövetségi edzõje, Kõnig Gábor azt nyilatkozta
stábunknak, hogy csapata szinte három sebességi fokot
váltott március óta, s titkon azt remélte, tudnak meglepe-
tést okozni.

ELÕNY VOLT A HAZAI PÁLYA

S bár késõbb a lengyel, a török és az orosz is erõsebb
gárdának bizonyult (utóbbi meg is nyerte a tornát a nyír-
egyházi döntõben), a hazai szövetség portálja az elsõ öt

NYÍREGYHÁZA VOLT A TÁRSHÁZIGAZDÁJA AZ U16-OS LEÁNY RÖPLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁGNAK

10 héten át, 60 helyszínen, 2000 gyermek vehet részt
sporttáborban idén nyáron Magyarországon, melyet az
Emberi Erõforrások Minisztériuma 70 millió forinttal tá-
mogat. A szervezõ Magyar Diáksport Szövetség így igyek-
szik kárpótolni a fiatalokat a pandémia miatt elmaradt
Diákolimpia sportversenyekért. Nyíregyházán a Wesse-
lényi iskolában töltötték mozgással a szünidõ egy részét
a fiatalok.

Mint arról a Nyíregyházi Televízióban és a nyiregyha-
za.hu városi webportálon is beszámoltunk, az egyhetes
táborokban a gyerekek számára folyamatos testmozgási
lehetõséget biztosítanak, színes, izgalmas programokkal.
Szabolcsban két héten át a megyeszékhelyen, illetve egy
héten át Beregdarócon összesen közel 100 gyereknek nyújt
sportos táborprogramokat a Magyar Diáksport Szövetség
(MDSZ) megbízásából a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Diáksport és Szabadidõ Egyesület. A programok kereté-
ben a résztvevõk többek között diáksport-fesztiválokon,
kerékpártúrán vesznek részt, strandolnak, illetve csapat-
építõ és sportmotivációs játékokkal, de mindenképpen
mozgásgazdag programokkal töltik az idõt.

VISSZATÉRÉS AZ AKTÍV MINDENNAPOKHOZ

A diakolimpia.hu közlése szerint a mögöttünk lévõ kö-
zel másfél évnyi pandémia-idõszak rengeteg gyereknek
okozott fizikai és mentális nehézséget, a szociális elszige-
telõdés és a mozgáshiány számos esetben eredményezett
kiégés, szorongás, enerváltság, céltalanság-tüneteket. A
képernyõ elõtt töltött megnövekedett idõ és a virtuális kap-
csolatok után a nyár legfontosabb feladata, hogy segítsük
õket visszatérni az aktív mindennapokhoz és a valós kö-
zösségekbe. Az MDSZ ezért a nyár során számos sportos
közösségi programmal járul hozzá a gyerekek fizikai és
mentális regenerálódásához: országszerte tíz héten át hat-

van alkalommal zajlanak Diákolimpia táborok összesen
közel 2000 gyerek részvételével.

„KIEMELT FONTOSSÁGÚ
AZ UTÁNPÓTLÁSSPORT”

Az egyik helyszínre, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumában meg-
rendezett nyári napközis táborba nemcsak ellátogatott múlt
csütörtökön dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár,
Balogh Gábor MDSZ elnök, valamint dr. Kovács Ferenc
polgármester, hanem be is álltak a gyerekekkel közös spor-
tos aktivitásokba. Az alábbiakban a hivatalos sajtóesemé-
nyen elhangzott beszédeikbõl idézünk. – A rendszeres fizi-
kai aktivitás, a napi mozgás és a valós, offline közösségi
élet visszaépítése – ez a legfontosabb feladatunk 2021 nya-
rán! –  fogalmazta meg  Balogh Gábor, az MDSZ elnöke. –

meccs alapján így értékelt: „egy nagyon szerethetõ ma-
gyar válogatottat ismerhettünk meg ezen az öt csoport-
mérkõzésen, akik tudnak egymásért küzdeni”. Végül a
szlovákiai helyszínen, a másik házigazdával mérkõzve, s
õket 3:0-ra legyõzve a hetedik helyet szerezte meg a ma-
gyar válogatott. Kõnig Gábor szerkesztõségünknek még
hozzátette, óriási lökést adott a csapatnak a közönség és a
hazai pálya, mely egyébként is kitûnõre vizsgázott. Ezt
már nem mi állítjuk, hanem a hunvolley.hu cikke szerint
a Szerb Röplabda Szövetség elnöke. Zoran Gajics volt
ugyanis az esemény egyik díszvendége, aki a Magyar
Röplabda Szövetség elsõ emberének, dr. Kovács Ferenc-
nek (Nyíregyháza polgármesterének) a meghívására ér-
kezett a szabolcsi megyeszékhelyre.

ELISMERÉS A RENDEZÉSÉRT

Gajics elismerõen beszélt a nyíregyházi U16-os le-
ány Európa-bajnokságról, s azt is kiemelte, évek óta
kiváló a viszony a magyar és a szerb szövetség között,
s ennek a gyümölcsözõ kapcsolatnak egy újabb mér-

földköve lesz majd a 2023-as – ugyancsak U16-os –
leány Eb, amelyet Szerbia és Magyarország rendez.
Akkor hazánkban Békéscsaba látja majd vendégül a
kontinens legjobbjait. – Biztos vagyok abban, hogy egy
rendkívül sikeres Európa-bajnokságot rendezünk majd
2023-ban. A magyar vezetõséggel, dr. Kovács Ferenc-
cel az élen nagyszerû az együttmûködés, ami reménye-
ink szerint a jövõben is eredményes lesz – nyilatkozta
a szövetség honlapjának Gajics. Dr. Kovács Ferenc, az
MRSZ elnöke arról beszélt, hogy a tapasztalatszerzés
szempontjából is rendkívül fontos a magyar-szerb kap-
csolat, hisz Szerbia mind a férfi, mind a nõi vonalon a
világ röplabdázásának élvonalába tartozik. Hozzátet-
te: nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy az elmúlt na-
pokban Aleksandar Boricsics CEV-elnökkel Budapesten
tudott fontos kérdésekben egyeztetni, Nyíregyházán pe-
dig a Szerb Röplabda Szövetség elöljáróival fûzték még
szorosabbra a magyar-szerb sportdiplomáciai kapcso-
latokat.

(Forrás: hunvolley.hu)

A számos elmaradt közösségi és sportprogram után végre
újra láthatunk kipirult arcokat, csillogó szemeket a tábo-
rainkban, ezért volt nagy élmény számomra, hogy itt, Nyír-
egyházán újra gyerekek között lehettem, és láthattam õket
felszabadultan mozogni – tette hozzá. – A legfontosabb cé-
lunk továbbra is az, hogy minden gyermek mozogjon. Eh-
hez igyekszünk megteremteni az infrastrukturális feltétele-
ket. Nagy örömömre szolgál az is, hogy a mozgás mellett a
mûvészet és kultúra is jelen van az MDSZ által szervezett
nyári táborokban. Az a kérésem felétek, hogy a szüleiteket
és a testvéreiteket is minél gyakrabban vegyétek rá a moz-
gásra – mondta a táborozó gyermekeknek  dr. Szabó Tünde 
államtitkár. – Nyíregyházán számunkra kiemelt fontosságú
az utánpótlássport, ezért is jó látni ennyi gyermeket mozog-
ni a városunkban szervezett sporttáborokban  – jegyezte meg 
dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

(Forrás: diakolimpia.hu)
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6. SÓSTÓFÚVÓSFESZT

VÁRJA AZ ÉRDEKLÕDÕKET
A SÓSTÓI PIAC

Továbbra is várja az ér-
deklõdõket a nyári Sóstói
Piac délután 16 órától nap-
nyugtáig új helyszínen, a
Blaha Lujza sétányon kiala-
kított piactéren. Július 23.: 
A Nyíregyházi Foglalkozta-
tási Paktum kataszteri tagja-
inak vására. Július 24.:  A
Búza téri piac árusainak vá-
sára. Július 25.:  Az „Arany-
kapu” Népmûvészeti Egye-
sület tagjainak vására. Júli-
us 28.:  A Búza téri piac áru-
sainak vására. Július 29.:  A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak
vására. Július 30.:  A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására.
Július 31.:  A Búza téri piac árusainak vására.

VMKK NYÁRI PROGRAMOK
Pál Gyula emlékkiállítás
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyhá-

za, Vay Ádám krt. 18.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatá-
sos képzõmûvészek közös tárlata

A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria

(Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

Alkotó Idõsek kiállítása
Idõpont: 2021. augusztus 5.
A tárlat szeptember 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria

emeleti kiállítóterem (Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.).

4 for Dance táncegyüttes elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 6. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Jósavárosi Napok
Idõpont: 2021. augusztus 13-14.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház

(Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.).

Black Comedy – a Veres1 Színház elõ-
adása

Idõpont: 2021. augusztus 16. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Best of válogatás a Sóstói Nemzetközi
Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotóte-
lep gyûjteményébõl

Idõpont: 2021. augusztus 17.
A tárlat szeptember 20-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria

(Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

Nyíregyházi Folk Fél Hét
Idõpont: 2021. augusztus 18., 19.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
A víz és én – Radványi Ildikó nyugdíjas

vízépítõ mérnök kiállítása
Megtekinthetõ: 2021. július 28-áig
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Kamaraterem
Képregénytár és -galéria ünnepélyes áta-

dója
2021. augusztus 3. 17.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Képregénytár – I. emelet
Olvasóterem

Képek-regények-rétegek
Kiállítás Halmi Zsolt grafikusmûvész

képregényeibõl. Interaktív tárlatvezetést tart
Kertész Sándor grafikus mûvésztanár.

2021. augusztus 3. 17.00.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár – Olvasóterem
Kovácsné Botrágyi Mónika kiállításának

megnyitója
2021. augusztus 4. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Kamaraterem

CSIRIPTANYA – JÁTÉKTÁR
2021. július 27. Dekoráció gombokból
2021. július 29. 3D-s katica készítése
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár Csiriptanya – Játéktár

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Fiókkönyvtárainak rendezvényei

SÓSTÓHEGYI  FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6/A, tele-

fon: 06-70/436-0708, sostohegy@mzsk.hu)
2021. július 29. 16.00 Kézimunka szak-

kör
VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 13/A,

telefon: 06-42/414-275, vecsey@mzsk.hu)
2021. június 1. – szeptember 3. Olvasó-

létra Program
2021. július 23. 16.00 Szöszmötölõ –

Nyár, vízpart, kavicsok
2021. július 30. 16.00 Társasjáték klub

MESE TOTÓ
13+1 ONLINE KVÍZJÁTÉK

– Egy mesés témájú könnyed játékra
invitálunk titeket.

– A helyes megfejtõk között értékes
könyvcsomagot sorsolunk ki.

– A kvíz elérhetõsége a könyvtár hon-
lapján és közösségi oldalain található.

A játék idõtartama: 2021. 07. 16–31.

IRODALMI TOTÓ
13+1 ONLINE KVÍZJÁTÉK

– Egy irodalmi témájú könnyed játék-
ra invitáljuk önöket.

– A helyes megfejtõk között értékes
könyvcsomagot sorsolunk ki.

– A kvíz elérhetõsége a könyvtár hon-
lapján és közösségi oldalain található.

A játék idõtartama: 2021. 07. 16–31.

Fantasztikus hangulatban zajlott le július 16-án a 6. SóstóFúvósFeszt, a nívódíjas Sza-
bolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport mediterrán gálaestje a Krúdy Vigadó
elõtti téren.

ZENE SÓSTÓN
V. évad – Sóstói Piac – 18.30-tól 19.30-ig

Július 24., szombat Szüret Utcza – jazzrock
Július 28., szerda Tünde&Pila – akusztikus zene
Július 31., szombat Long Dusty Road – country
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A LÓCZY CSERKÉSZEK SÓSTÓI NYARALÁSA
Cserkészek táborozásától volt vidám és hangos a Sós-

tói-erdõ 1923 nyarán. A budapesti Fáy András Fõgim-
názium Lóczy Lajos geológusról elnevezett cserkészcsa-
patának 61 fõs különítménye, köztük
14 salgótarjáni cserkésszel ér-
kezett a városba. A csapat,
egyben a tábor parancs-
noka dr. Hermann
Gyõzõ tanár, a cser-
készszövetség orszá-
gos társelnöke, a Ma-
gyar Cserkész szer-
kesztõje volt.

Huszonöt napos itt tar-
tózkodásuk idejére a Szeré-
na-lak mögötti erdõs tisztáson ver-
ték fel sátraikat. Dr. Bencs Kálmán pol-
gármester díjtalan fuvart, ingyenes fürdõhasználatot, va-
lamint a tábori tûzhöz és fõzéshez szükséges fát bocsátott
a rendelkezésükre. A fõvárosi csapat nevezetessége volt,
hogy körükben alakult meg az ország elsõ cserkészzene-
kara és 1922-ben megjárták Angliát. (Képünkön az angli-
ai út elõtt álló cserkészek láthatók.) A 42 tagú fúvószene-
kar Sóstón is bemutatkozott, több alkalommal hangver-
senyeztek. A vasár- és ünnepnapokon tábori zenés szent-
misét tartottak Leiterek Károly nyíregyházi tábori alesperes
celebrálásával és a zenészeik közremûködésével. Ezekre
az alkalmakra a helyieket is hívták.

Zenével, játékkal, fürdõzéssel és kirándulással tel-
tek a cserkészek sóstói napjai. Tokajba és Aggtelekre is
ellátogattak. Szent István ünnepén a sóstói szõlõbirto-

kosok lepték meg õket, báró Buttler
Fémi vezetésével a cserkész-

konyhán készült ételeket
szolgáltak fel nekik.

Az utolsó napokra
38 német cserkész
is a táborba érke-
zett. Õk is szerepel-
tek azon a mûsoros

délutánon, amelyet az
evangélikus fõgimnázi-

um dísztermében tartottak.
Ezután a városházához vonultak,

amelynek erkélyérõl szerenáddal köszön-
ték meg a polgármesternek és a város lakóinak a szí-
ves vendéglátásukat.

A nyíregyházi leánygimnázium cserkészcsapata mû-
sorral és uzsonnával búcsúzott a cserkészektõl, akik 1925
nyarán még egyszer ellátogattak városunkba, egy cser-
készkerületi programon vettek részt. A helyi iparosta-
noncok cserkészei az õ zenekaruk mintájára alakították
meg saját fúvószenekarukat. Táborozásuk helyét pedig
elnevezték Lóczy-dombnak.


