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Azelőadások
után kirándulás
fozsÉR. sokan vannak közöt-
tiink olyanok, akik a nyarat,
a vakációt ismeretszerzéssel
szeTetnék eltölteni, Rájuk
gondolt az a nyári egyetem,
amelyet a tuzséí Lónyay-kas-
télyban rendeznek meg júIius
25- és 29. között. Mint Klicsu
Ferenc szewező elmondta,
fószeíepet kap gróf Lónyay
Menyhért munkássága. Az
előadások mellett kiíáTldulás
is váI a íésztvevőkíe. /16. Klrl

Euttó 397,40 .4,19

UsA{o áí 391,37 -2,69

sváiciflank 404,3l -0,89

AlEolfunt 467,92 -2,55

Román lei 80,53 -0,76

Ukránhlivnya 10,75 +0,03

Horvátkuna 52,8t -0,62

Lengyetzloty 83,32 -1,09

Megqi@rkép
ponthatár

1_otdst
4. oldal

sport ó,, to-- n. otoat
TÖrténetem l3,oldal

í.L!h8t|r!.4 l*t:3et!
44ol Nyielyhárn Podan*25, T€lefoni(42) 99+]n

llüilil[tilffiil[lil tfifiufrfltt

St]andcsemege, az itazi hagyományos magyar étel
Nyár, kánlkUta, strand és szabadSág - elképzelhetetten lán€os néLkül. Hédike is, ha kitátogat Só5tóra, s
saitos-tejföLös finomságot a Blaha LUjza 5étányon.
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A felhőtlen ég alatt
dolgozóknak atapo-
san befűtöttek, ezért
életmentő is lehet az
odaíigyelés.

YínE§YHÁ2A. EléIkeztiink
a hóhullám legmelegebb
napjaihoz, amikol máT a 40

celsius-fokot is sikerült át-
lépnünk. Ám ilyenkor sem
állhat le az élet, ráadásul
számos olyan szakma van,
ahol a forró kömyezet vagy
€leve adott, vagy pedig kinn
kell doJgozni a szabadban a
trizó napon. Akik a munka-
idejük nagy lészét klimati-
zált he\iségekben töltik, el

sem tudják képzelni, hogyan kat
lehet egy munkanapot 40-41 tel(
celsius-fokban tulélni, ezért mé
is láttuk célszerúnek, hogy len
meghallgassuk a másik olda- ner
lon állókat. Természetesen gy€
esv útéDitésnél az állarrotok

íx;",x,l:l,m*i:t*: B
a péküzemet rUÓ)vezető r-a- Ü

líffEil?É* Az éhség nem szezl
BuDAPEst Kedd éifétig meg-
hosszabbították a'harmadfÓ- A szÜnetben isgondos- szociáIis étkeztetést a telepü- a d
kú, az egészországra érvényes kodnak a rászorulógye- lé_si önkormányzatoknál kér- nat]
hősé€riasztást. A tart9lm;lec i rekek étkeztetésérő-l. yfnv9zhelik a szülók,.|,únius 1megüseli a szervezetet, fára- '--'-" --" I6-a es au8usztus 3l-e köZött. zetl
dékonyabbak lehetünk, ezért szABoLcs-szAT ÁR-BEREG. A RétváIi Bence, i Belügymi- egy
minden}i püenjen többet, ] nyári szünetben sem kell le- nisztérium parlarrlenti á]lam- a f(
kerüje a megeróltető fizikai mondaniuk a meleg ebédről titkára nemrégiben ismét aTra mis
munkát, és a legmelegebb a háüányos és halmozot- hívta fel a figyelmet, hogy hel,
órákban kevesebbet spoltol- tan hátíányos családban étó a}áí nyár közben, egyik hét- me1

ion - tanácsolják- xm gyermekeknek. A szünidei ről a másikra i8énybe vehetó teté
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. É8ettazeítélyé5
a tetőszerkezet is

E8y nyíregyházi cSaládi ház
erkélye égett az Epreskert
Utcában pénteken kora
détután, A tűz átterledt a
tetőszerkezetre i5. A Váro5
túzoltói két Víz5Ugárral
etoLtották a tángokat, majd
ventitátorral kiszeLlőzte-
tették a füsttet teLítődött
ingatlant,
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Nyári e Tuzséron

,c

Ee&

Előadás hangzik el a
Lónyaycsalád neves
őseiről, a Lónyay nők-
ről, az épített öÉksé8e-
ikről,

TuzsÉn. Egy Tuzséron meg-
rendezendó nyári egyetem-
nek vajon mi más is lehetne
a témája 2o22-ben, ha nem
gróf Lónyay Menyhéit élete
és munkássága. Kétszáz év-
vel ezelótt született a Lónyay
csaiád leghílesebb ta8ja, hi-
szen volt magyar pénzügyrni-
niszteí és a monarchia közös
pétlzúgyminiszteíe, majd
betöltötte a miniszteíelnöki
tisztséget is:

A ma8yaí identitás elősítése
A Lónyay 2oo eínlékév al-
kalmából, .,piogramsoíozatot
szeNezett a 2o22-es esz-
tendőre a TuZséí KöZségéít
Közalapítvány és a helyi ón-
kormányzat, s a rendezvé-
nyekhez kötőük a xxvüI. dr.
BáIdos István Nyári Egyetem,
amelynek a fószervezój e a
szent GyöIgy Lova8rend.

- A szent György Lovag-
Iend fontos feladatána.k talqa

sírcmlékét i5

a nemzeti összetartozás és a
magyaT idenütás erősítését.
E küldetésből vállalt részt az
1993-ban alapított Középkori
Akadémia idei megszeruezé-
sében. Az akadémia egyéb-
ként 2006-tól Nyáíi Egyetem-
ként, újabban pedig Bárdos
István Nyári Egyetemként
folytatja tevékenységét - tájé-
koztatta szerkesZtóségrinket
Klicsu Felenc, a TuZséí Köz-
ségért Alapítvány elnöke, aki
egyben tagja a szent Gyöígy
Lovagrend szabolcs-Szat-

FoTój KM

már-Bereg Megyei PíioIátu-
sána]< is.

- Az idei programunk kö-
ZépPontjában az egykoli Be-
reg, Szabo}cs, szatmár, Ung,
Ugocsa, MáIamalos és Zemp-
lén vármegyék állnak, vala-
mint a Lónyay család is fontos
szeíepet kap, A familián belül
kűlönósen nagy hangsúlyt
kap gróf Lónyay Menyhért
személye. A nagy íormátumú
politikus életútja átível a XIx.
századon, koltáIsa Kossuth-
nak, Széchenfnek, Deáknak,

íészt vesz poütikai síkon az
1848/49-es fofiadalomban és
szabadságharcban. Világos
után ő is menekülni kénysze-
rül, de hazatérhet, és T\rzsér
lesz a kényszerlakhelye. Jtt
szembesül a vidék elmara-
dottságával, a Tisza eg{szeffe
jótékoDy és romboló hátáqa-
Val. AZ enyhűlést követőeh
visszatéT az országos poüti-
kába, szerepvállalásai egyle
magasabb és magasabb pozi
ciókba emelik - foglalta össze
dióhéjbán á 8Ióf pályafuá§át
Klicsu Feíenc.

szakmai ki]ándulás
A júüus 25-én a Lónyay-kas-
télyban kezdődő nyári egye-
temen sok elóadás hangzik el
a család ner,,es óseiról, a Ló-
nyay nökól, aZ épített örök-
ségeikről, a családnak a ma-
gyaí töfténelemben vállalt
szeíepéról, Lónyay Menyhért
munkásságáról.

- Plogramunk szerves ré-
szét képezi az ú8ynevezett
,,látóút". A szakmai kirándu-
lás soTán felkeressúk Lónyát,
Tákost, csarodát, vásáIosna-
mén}t is - tette hozzá Klicsu
Felenc. Kf

A 
"tátólít" 

soíán Lónyán a családl kíiptában me8koszoít zák a 8íóf
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Halasztanak
ahőségmiatt
sonKÁD. Labdarugó-emlóktor-
nát rendeztek volna szomba-
ton son}ádon, ám a szeIve-
zók lefújták a programot.

- MáI minden peTcre ponto-
san ósszeállt, az ósszes csaPat
elfogadta a meghivásunkat, a
helyszin és az időpont össze-
állt, a menüt is leegyeztettük,
aztán beláttuk: az egészség a
legfontosabb, hőségriadó ide-
jén nem szabad kockáztatni.
Egy-két hét múlva íendezziik
meg áZ emléktomát - közölte
Algács Máík szeívező-

Két futballistára, a tavaly
elhun}t Leóra és Edula, azaz
Algács Tiborra és Algács
Edgáíra €ín]ékeztek volna.
Mindkettejüket sokan ismer-
ték a téísé8ben. AZ idójáíás
ftiggvényében tűzik ki az új
időpontot. Kltl

,lúliU§ 23., szombat
ll óra: Tompeti és baátai - étó z€nés
csatádl show, múvelódési kózpont,

íMds__
16 óra: surranó és Brekkenő - a Burat-
tino Bábgính& elóadása, Koró be-

vásártóközpont, B épotet ll. emelet,

!y!e&bí!4 --D órd: Az örmény nemzetlsé8i
önkormáí]yzat é5 a Nyire8yháza-
örökösföldi Göíö8katotikus E8yh&-
község me8emtékezé§e az örmény
genocidium i07 évíordutó|a alkat-
miábol a2 öókösfirldi görö8katollkus

t€mplomban, l8 órátót örmény ha8yo-
mányőftó est d széchenyi Étteremben,

!!LíE8y!áza _
'18.30: Zene sóstón: Artézis-koncert,
F0rdóház tér, Nyíre8ylniáza __
20 óró. Gereb€n zita és },lagy Jiános

Yancha dAesgkonceítje, Labor caíé,

i,|ylE8Dáza ._____ _
20.3oi 30. Mandala Nyán Mágnás
lviska - nagyoperett, sóstói Múz€Um-
fatu, Nyíre8yhirza

l0 óía: KUKa kutya őí5égben - a

Burattino Bábszínház elóadása. Koló
B épq!e!ll, emele! Nyíre8y!ázd
20 órai Rég várok rád] - Gergely Ró-
bert show-músoía, Találkozások Háza

elótti téí, Tiszdvasváíi
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Mlnyonok; GíU színre lép
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zene sóstón: nemrég a Tibi a he8y-
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telen azon kapia ma8át, ho8y ó lett
a csúcsgonoszok hatálos eltensé8e.
Men€küles közben 6íU vdrattan for-
nísbót kér 5egít5é8et magátót Wl-
lám Kéztőt, és róón, ho8y olykor még
a rosszílúknak is elkét egy kis baráti

§e8se8_
17.00: A hónap dotgozóia, fídncia ví8-
játék

A vígiátékban otyan színészek tűnnek
íet, mint a bgendás Gérard Depaídieu
(Asteíix é5 obelix-fitmek, Pofa be!,

zötd kártya), christian clavier (Bazi

na8! francia ta8zlkjllmek, Jöttünk,
táttunk, Visszamennénk sorozat) és
ftíard Daírnon (szeretembe 8urulva,
Asterix és obelix; a Kleopátra-külde-
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