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Serényen feszít a sörényen

RÖVIDEN
 Emlékkiállítás. Szabó Magda írónő életútját bemutató kiállítás nyílik ma 17 órától a pusztadobosi általános iskolában.
Turcsányi Béla festőművész és Juha Richárd
szobrász alkotásain keresztül tárul a látogatók elé az életpálya. Dr. Szurmainé dr. Silkó
Mária, a Szabó Magdáról szóló könyv szerzője tart előadást, a rendezvény vendége
Tasi Géza, az írónő keresztfia.

■ A nyíregyházi Suták
Vanda címvédőként
indul el a II. Nemzeti
Vágtán.

kán, az autó minőségén. Nálunk
a ló a feladat 90 százalékát megoldja, a többi a lovason múlik.
Elenyészőnek tűnik ez a 10 százalék, de valójában rengeteget
jelent – mondja Suták János, aki
kifogástalan fizikummal tartja karban a lovait. A Vágtán ő
vezeti fel majd Oddsot, a tavaly
vásárolt ötéves pej mént. Nagy
reményeket fűznek a szerepléséhez.
A versenykiírásban rögzítették, hogy csak azon lovak indulhatnak, melyek 2006–2008-ig legfeljebb 65-ös hendikep számmal
rendelkeztek. Magyarán, az első
osztályú toplovakat kizárták,
így kiegyenlítettebbek lehetnek
az erőviszonyok. Vanda babonából a tavalyi nyereggel és új lovával várja a rajtot, ám korántsem érzi nyeregben magát. Ez
így van rendjén, nyoma sincs
az elbizakodottságnak. Viszont
bízik a sikeres befutóban. Hiába,
minden jó, ha ló a vége...

LADÁNYI TÓTH LAJOS
lada@kelet.szon.hu

FIDESZ-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

Nyíregyháza (KM) – Petya!
Neked hatalmas szerencséd van.
Mekkora mázli, hogy nem egy
szőrmók, dünnyögő öregember nyert, hanem egy csinos,
intelligens lány – jegyezte meg
Geszti Péternek az egyik barátja a tavaly életre keltett Nemzeti Vágta befutója után. Suták
Vandát megismerte az ország, a
lovassportra is ráirányította a
laikusok figyelmét. A nyíregyházi hölgy felkészülése a célegyenesbe érkezett, címvédőként vesz
részt a szombattól hétfőig tartó nagyszabású rendezvényen.
Ottjártunkkor a város határában lévő birtokukon határtalan
lelkesedéssel feszített a lovon.
– Jövőre lesz húsz éve, hogy
megvettük az első telivért. Vanda ötévesen kezdett megismer-

Egyházak a szociális
ellátórendszerben
Nyíregyháza (KM) – Országjáró körutat tartanak a Fidesz női tagozatának vezetői, a három
országgyűlési képviselő Nyíregyházán az egyházaknak a szociális ellátórendszerben betöltött szerepéről tájékozódott. Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz-MPSZ alelnöke elmondta: jártak a
görög katolikus püspökségen, kötetlen beszélgetést folytattak az evangélikus esperessel, a református esperessel és a római katolikus kanonokkal, felkeresték az Emmaus Idősek Otthonát.
A történelmi egyházak képviselői megosztották velük meglátásaikat, feltárták problémáikat,
amire megpróbálnak közösen megoldást találni.
Bernáth Ildikó, a Fidesz női tagozatának alelnöke megjegyezte, hogy a családok bizalmát a
kiszámítható oktatási rendszerrel lehet elnyerni.
Súlyos probléma szerinte az iskolák összevonása, ezáltal a diákok hitéleti nevelése is csorbát
szenved. Mátrai Márta, a Fidesz női tagozatának alelnöke hozzáfűzte: az a tény, hogy minden
3. nyíregyházi gyerek egyházi fenntartású iskolába jár, üzenetet közvetít. Arról is szólt, hogy a
szociális törvény módosítása fékeket léptetett a
szociális ellátási rendszerbe.

Címvédőként vágtathat a Hősök terén

kedni vele, Csenge pedig szin- ka, a tyúk, a liba és a vadkate lóra született – meséli Suták csa. – Okulva a tapasztalatokból,
Jánosné a lányairól. A család az idei pálya biztonságosabb, a
jóformán a nemes állattal kel kialakításánál figyelembe vették
és fekszik, az életvitelüket nagy- a zsokék javaslatait. Az első nap
ban befolyásolja a lóimádatuk. a pályapróbáé, vasárnap rende– Jó volna ismét nyerni, de ez zik az első futamokat, a hatos
nem egyszerű feladat. Akkor is csoportból ketten jutnak tovább.
komolyan meg kellett küzdeni Az elejétől fogva komolyan kell
a győzelemért, azóta pedig még versenyezni, mert mindenki az
több a vetélytárs – állapítja meg első helyezettet szeretné letaszíVanda a nyugalmat árasztó istál- tani a trónról, ami érthető is.
ló mellett, ahol békésen megfér
– Olyan ez, mint a Forma–1,
egymás közelében a páva, a puly- ahol nagyon sok múlik a techni-

II. Nemzeti Vágta
II. Nemzeti Vágta, május 30.–június 1.,
Budapest, Hősök tere
A háromnapos országimázs-fesztivál
néhány fontos mutatója:
Összesen 90 település vesz részt a
lovasversenyen és mutatkozik be a
Vágta Korzón.
A rendezvényre 245 ló érkezik, a pályához 62 kamionnyi speciális homokot
szállítanak.
A pálya hossza 500 méter, a versenytáv 1250 méter lesz.
A döntő hétfőn 18 órakor kezdődik.

Közelebb a kivitelezéshez

Gyermeknapot

■ Nyáron végre elindulhatnak a csatornahálózat kivitelezési
munkái.

tartottak tegnap
a jékei óvodában, ahol a kicsik boldogan
vették birtokukba az ugrálóvárat.
.

Nyíregyháza (KM) – Újabb
mérföldkőhöz érkezett Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja. Tegnap lejárt a csatornahálózat
kiépítésére vonatkozó felhívás ajánlattételi határideje, s
ugyanezen a napon megtör-

(Fotó: Klémensz Tibor)

Add az időd, add a hangod!
Nyíregyháza (KM) – Add az időd! Add
a hangod! címmel a Szocio East Egyesület –
Nyíregyházi Önkéntes Központ, a Vakok és
Gyengénlátók Szabolcs megyei egyesülete, a
Móricz Zsigmond Könyvtár és a Kárpátaljai
Magyar Iskolai Könyvtárak Alapítvány felolvasónapot szervez az önkéntesek napja és a 80.
Ünnepi Könyvhét alkalmából június 9-én 9–13
óra között az Országzászló tér 8. szám alatt. Várnak mindenkit, aki szívesen felolvasná kedvenc
meséjét, versét, novelláját, hogy ezzel nyújtson
irodalmi élményt a látássérült emberek számára. A program célja, hogy az elhangzott irodalmi műveket CD-re rögzítsék, így segítve látássérült embertársainkat. A jelentkezéseket név és
elérhetőség megjelölésével a vakegy@upcmail.
hu és az onkentes@szocioeast.hu címekre várják június 5-ig.

(Fotó: Racskó Tibor)

tént az ajánlati dokumentációk bontása is. A dokumentációt összesen kilencen vásárolták meg, ebből hat pályázat érkezett be határidőre. Ha
hiánypótlásra nem kerül sor,
a döntéssel megbízott testület
június 18-án eredményt hirdet. A kivitelezői szerződéskötés tervezett időpontja június 29., ami azt jelenti, hogy
hosszú és gondos előkészítés
után nyáron elindulhatnak a
csatornahálózat kivitelezési
munkái.

Specialista
– Vanda tavaly már bizonyította kiváló képességét,
nyugodtan nevezhetjük a
Vágta specialistájának, és
a lova is alkalmas rá, hogy
idén is eredményesen szerepeljen. Ám nagyon erős lesz
a mezőny, sokan pályáznak
eséllyel a végső győzelemre – nyilatkozta Pécsi István, a Nemzeti Lóverseny
Kft. marketingigazgatója a
Nemzeti Vágta honlapján.

Közös programok
■ A Shumann Alapítvány Európa 27 országából fogad be pályázatokat.
Nyíregyháza (KM – B. M.)
– A Robert Shumann Alapítvány és a megye civil szervezeti közötti együttműködési
lehetőségekről tárgyalt tegnap
Hölvényi György, az alapítvány
főtitkárhelyettese és Román István, a megyei közgyűlés elnöke.
Az ezt követő sajtótájékoztatón

az alelnök kiemelte: a civil szerveződések a nemzeti összefogás
alapjait jelentik, ezért fontos,
hogy az önkormányzat támogassa a civileket.
– A Shumann Alapítvány Európa 27 országából fogad be pályázatokat főként civil szervezetektől – mondta Hölvényi György.
Pályázati kiírásaik nincsenek,
mert az várják, hogy regionális,
határközeli és határon túli szervezetek közösen dolgozzák ki azt
a projektet, melyhez az alapítvány támogatását kérik.

SOCIETAS-SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ
Nyíregyháza (KM – B. M.) – A szélsőséget
el kell utasítani! – jelentette ki tegnap Nyíregyházán a Societas-Új Mozgalom elnöke. Dr. Varjú László országgyűlési képviselő a sajtótájékoztatón azt mondta, hogy nem szabad megoldásként az egyre erősödő populista szélsőjobbot választani. Szerinte a nyitott, toleráns, befogadó és elfogadó Európában – amiért és amivel kampányolnak az ifjú szocialisták – a Jobbiknak nem lehet helye. Az Erasmus-program
kiterjesztése érdekében a Societas csatlakozott
az Európai Ifjú Szocialisták azon kezdeményezéséhez, mely az Erasmus-program kiterjesztéséről szól, s melynek lényege, hogy a 16–29 év
közötti fiatalok ösztöndíjjal fél évre eljuthassanak az EU bármely más tagállamába tanulni
vagy dolgozni. A cél érdekében aláírásokat gyűjtenek, s már több tízezren Magyarországon is
ellátták kézjegyükkel az ívet. A cél az, hogy az
unió 27 tagállamában egymillió aláírást szerezzenek, mert ez esetben az Európai Parlament
köteles lesz napirendre tűzni a kérdést.
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