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a VIDOR Fesztivált
követõen is Kirják
Róbert, a Móricz
Zsigmond Színház
ügyvezetõ igazgatója.

Közel 8 milliárd forintból épül 52 ezer négyzetméter
összterületû logisztikai raktár Nyíregyházán a Debrece-
ni úti Ipari Parkban. A Révész-Nyírlog Kft. beruházása
várhatóan 50-80 embernek biztosít majd munkát. Az új
csarnokot a tervek szerint áprilisban adják át.

Az új raktár alapkövét ünnepélyes keretek között he-
lyezték el. Az eseményen jelen volt Magyar Levente ál-
lamtitkár is, aki hangsúlyozta, a logisztika a gazdaság egyik
húzóágazata, egyben óriási lehetõségeket is magában fog-
lal. Éppen ezért a kormányzat kiemelten fontosnak tartja
annak fejlesztését.

– A nemzetgazdaság teljesítményének 6-7 %-a szárma-
zik a különbözõ logisztikához kapcsolódó tevékenységek-
bõl, ami mintegy 500 milliárd forintnyi adóbevételt jelent.
Azok a családi vállalkozások is, mint például a Révész
cégcsoport, amely kinõtte magát, mutatják, hogy milyen
potenciál van ebben az ágazatban és a kormányzat ép-

KÖZEL NYOLC MILLIÁRDOS FEJLESZTÉS NYÍREGYHÁZÁN
pen ezért megtesz mindent annak érdekében, hogy to-
vább erõsítse ezeket a vállalkozásokat – hangsúlyozta
Magyar Levente. Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzá-
tette, az utóbbi években sok beruházás megvalósult a vá-
rosban, s külön öröm, hogy ez esetben mind a beruházó,
mind a kivitelezõ nyíregyházi, és sok munkahelyet teremt.

IGÉNY VAN RÁ
Révész Bálint, a Révész-Nyírlog Kft. ügyvezetõje azt

mondta, jelenleg 130 ezer négyzetméteren folytatnak rak-
tározási tevékenységet, de már jóval több az igény. A te-
rületen 40 kamion elhelyezésére alkalmas csarnokot ala-
kítanak ki, irodai blokkokat, személygépkocsi parkolókat
és kerékpártárolókat. Megépítik továbbá a mûködéshez
szükséges utakat is. A beruházás 50-80 embernek biztosít
majd munkát, de a 9 hónapos kivitelezés során is közel
300 embert foglalkoztatnak majd.

(Folytatás a 9. oldalon.)

KÖZELEG A II. FÉLÉVI ADÓBEFIZETÉSI HATÁRIDÕ
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban postázta a nyilvántartott adó-

zók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 103 db értesítést a 2016. augusztus 2.
napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével. Az értesítõ tartalmazza az adó-
zó elmaradt tartozását és a 2016. II. félévre esedékes helyi adókat, valamint a gép-
jármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. A 2016. II. félévre esedékes adók
befizetési határideje szeptember 15-e. Az adóosztály felhívja adózói figyelmét arra,
hogy a fizetési határidõre érdemes odafigyelni, mivel azoknak az adózóknak, akik
fizetési kötelezettségüknek határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell
felszámítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást 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 ablakainál.

BECSENGETTEK...BECSENGETTEK...

A nyírszõlõsi kisiskolások (képünkön) is megkapták a nyíregyházi önkormányzat által felajánlott 1500
forint értékû tanszercsomagot, csakúgy, mint 500 alsó tagozatos társuk városszerte. A múlt heti témát
folytatva a tanévkezdésrõl további információk a 8. oldalon.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
gazdaságdiplomáciáért felelõs államtitkára,

Révész Bálint, a RÉVÉSZ-NYÍRLOG Kft. ügyvezetõje,
Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közle-
kedéspolitikáért felelõs államtitkára, dr. Kovács Ferenc,

Nyíregyháza polgármestere és Zemenszky Mario,
a NYÍR-WETLAND Kft. ügyvezetõje

Fotó: Szarka Lajos

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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KIRÁNDULTAK A VESEBETEGEK
A Vesebetegek Szabolcs-Szatmár-

Bereg Megyei Egyesületének tagjai
részt vettek a Vesebetegek I. Regioná-
lis Találkozóján Miskolctapolcán, ahol
találkoztak az ország más részeibõl ér-
kezett sorstársakkal és megismerkedtek
a környék nevezetességeivel is.

PADFELÚJÍTÁS
Felújítja a mûkõ padokat a NYÍRVV

Nonprofit Kft. Sóstógyógyfürdõn. A
helyreállítás során a fa ülõfelületeket
újakra cserélik, a mûkõ padrészleteket
vegyszeresen tisztítják, és javítják a sé-
rüléseket, hibákat. A 15 pad felújítása
elõreláthatóan három hétig tart.

ELSÕ NAP
A tanév elsõ napján egyenruhások

segítették a gyerekek közlekedését, az
iskolarendõrök és a bûnmegelõzési elõ-
adók pedig részt vettek az iskolák tan-
évnyitóján is. Így lesz ez egész hónap-
ban, segítve, hogy a fiatalok biztonsá-
gosan jussanak el az intézményekbe.

NYUSZI A TEMETÕBEN
Közel sem volt gyászos a hangulata

annak az apró jószágnak, melyet a na-
pokban többen is felfedezni véltek a
nyíregyházi Északi Temetõ fáinak, bok-
rainak árnyékában. A kis nyúl, bár ide-
gen volt a számára a környezet, mégis
nyugodtan ugrándozott a sírkertben.

FÜSTSÁTOR
Tûzmegelõzési sátorral, teszttel, va-

lamint tûzoltási eszközökkel várta a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tûz-
megelõzési Bizottság és a Nyíregyhá-
zi Hivatásos Tûzoltóparancsnokság a
vasárnapi, nyíregyházi Repülõnapra
kilátogatókat.

FÖLDÖN A BAJNOK
Veres Zoltán mûrepülõ pilóta, egy-

ben a mezõgazdasági gépek szerelme-
se, a hétvégén felcserélte a pilótafülkét
egy traktoréra, és megismerkedett a leg-
újabb agro gépek technikai vívmá-
nyaival. Nem idõzött azonban sokáig,
hiszen várták vissza a repülõnapra.

SZAKMAI ELISMERÉS
A legmagasabb szakmai elismerés-

sel, a Pauler Gyula-díjjal tüntették ki
augusztusban Kujbusné dr. Mecsei
Évát, a megyei levéltár igazgatóját. A
fõlevéltárost az elismerésre a Magyar
Levéltárosok Egyesülete jelölte, szak-
mai munkája elismerése jeléül.

GYEREKEKÉRT SÉTÁLTAK
Jótékonysági sétát szervezett az Am-

way Nyíregyházán. Az akció célja az
volt, hogy a résztvevõk 10 000 lépéssel
és jelképes, 500 forintos adománnyal
segítsék beteg gyermekek gyógyulását.
A befolyt összeget a nyíregyházi kórház
Kérlek segíts Alapítványa kapta meg.

A VÁRÓLISTÁK CSÖKKENTÉSÉÉRT
Aneszteziológiai szakasszisztens és

mûtõs szakasszisztens képzést indít a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
Nyíregyházán. A regionális képzési cent-
rumban 1100 órában tanulhatnak az
egészségügyi dolgozók, akik a hiánypótló
oktatással OKJ-s felsõfokú végzettséget
szerezhetnek. A Jósa András Oktatókór-
ház 12 jelentkezett dolgozójának tandí-
jat sem kell fizetni, velük tanulmányi szer-
zõdést kötött az egészségügyi intézmény.

2017 szeptemberéig 1100 órában 15
aneszteziológiai szakasszisztenst – közü-
lük 4 a kórház saját dolgozója – és 25 mû-
tõs szakasszisztenst – közülük nyolc helyi
dolgozót – képeznek majd a nyíregyházi
kórházban, ahová a debreceni Klinikáról
is érkeznek vendégelõadók. Dr. Adorján
Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak fõigazgatója elmondta, köz-
tudott, hogy országosan is óriási a hiány
szakképzett egészségügyi dolgozóból. A
továbbképzéssel a mûtõi és mûtéti szín-
vonalat is emelni tudják, mindezeken túl
pedig a várólistákat is csökkenteni lehet,
hiszen sokszor – nem csak Nyíregyházán,
hanem országosan is érzékelhetõen – mû-
tétek pont azért tolódnak és halasztódnak
késõbbre, mert nincs megfelelõ szaksze-
mélyzet, akikkel ezt el lehet végeztetni. Az
OKJ-s végzettséget biztosító képzésre az
ország több városából érkeznek hallgatók:
Debrecenbõl, Miskolcról, Kisvárdáról,
Egerbõl és Kecskemétrõl is.

FELZÁRKÓZTATÓ PROGRAM
Az aneszteziológiai szakassziszten-

si és a mûtõs szakasszisztensi képzé-
sen kívül szeptember 9-én felzárkózta-
tó oktatási program is indul a Szabolcs-
Szatmár- Bereg Megyei Kórházak intéz-
ményeiben. Központi forrásból azokat
a dolgozókat képzik majd, akiknek nem
elegendõ a végzettségük a feladatuk el-
látásához. 29 általános ápolót és 12
csecsemõ- és gyermekgondozó része-
sülhet így továbbképzésben.

Dr. Tóth Lajos Barna, a JAOK Sebészeti
Osztályának osztályvezetõ fõorvosa és

dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak

fõigazgatója

72 ÉVE BOMBÁZTÁK NYÍREGYHÁZÁT

1944. szeptember 6-án, 11 óra 5 perc-
kor érte el annak a 116 darab, távolsági
nehézbombázónak az elsõ raja Nyíregyhá-
zát, amely több mint ezer bombát szórt a
városra. 80 nyíregyházi, közöttük 14 gyer-
mek az életét vesztette, többen pedig ma-
radandó, súlyos sérüléseket szereztek. A
szomorú évforduló alkalmából kedden
megemlékezést tartottak a túlélõk és vá-
roslakók a vasútállomáson és az Északi te-
metõben található emlékmûnél az önkor-
mányzat szervezésében.

A bombák teljesen lerombolták az állo-
más környékét, a Széchenyi utcát, a Szar-
vas utca egy részét, de telitalálatot kapott
például egy, a Nyírfa és a Sarkantyú utca
sarkán álló lakóház is, pincéjében felnõt-
tekkel és gyerekekkel.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester a meg-
emlékezésen azt mondta, ha napjainkra
gondolunk, akkor láthatjuk azt, hogy a
háborúzásnak, mely az egész történelmet

végigkíséri, milyen következményei van-
nak, hiszen több millióan érkeznek Euró-
pába, akiknek ráadásul gond van az elhe-
lyezésükkel és az ittlétük integrációs prob-
lémákat is felvet. (Kedd délelõtt a Város-
védõ Egyesület tagjai is megemlékeztek az
évfordulóról.)

ELMARADT EBÉD
Dr. Molnár István 10 éves volt, ami-

kor bombázták Arany János utcai ott-
honuk környékét. Azon a napon éppen
gimnáziumi beiratkozásából tért haza
édesapjával, és megszólalt a légvédel-
mi sziréna éles, ijesztõ hangja. Édes-
anyja ebéddel akarta hazavárni õket,
töltött paprikát készített volna. Termé-
szetesen az ebédbõl semmi nem lett,
minden odaveszett. A család azóta min-
den év szeptember 6-án töltött papri-
kát ebédel.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

(Szerzõ: Mikita Eszter)
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Befejezõdött a Távfûtési vezetékek építése és távvezeték-hálózat bõvítése a belvá-
ros tisztább levegõjéért elnevezésû projekt Nyíregyházán. A több mint 5 hónapos
folyamat alatt több intézmény csatlakozott a Nyírtávhõ rendszerére, kiváltva ezzel a
már elavult fûtési technikákat.

TÁVHÕHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS

A Vasvári Pál Gimnázium, a Kállay Kúria, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Jósa And-
rás Múzeum és a Levéltár is csatlakozott a Nyírtávhõ Kft.  azon beruházásához, amely-
nek célja az volt, hogy a Bessenyei és a Benczúr téren található intézmények elavult
fûtési technikájuk helyett rácsatlakozzanak a távfûtés rendszerére. A munkálatok ala-
pos elõkészítést követõen május 15-én kezdõdtek. A beruházást 130 millió forintból a
Nyírtávhõ Kft. saját forrásaiból, a Magyar Energiahivatal engedélyezett projektje alap-
ján finanszírozta.

NÖVELI A TÁVHÕ KIHASZNÁLTSÁGÁT

Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje elmondta, az idén 50 éves Nyírtávhõ Kft. és
a távhõszolgáltatás életében ez az esemény azért fontos, mert növeli a távhõ kihasz-
náltságát. Hozzátette, emellett a belváros levegõtisztsáságát is növeli, hiszen a csatla-
kozott intézmények a jövõben nem bocsájtanak ki káros anyagokat. Dr. Kovács Ferenc
polgármester a projektzárón elmondta, modern, új 50 éves garanciájú csöveket fektet-
tek le a Nyírtávhõ szakemberei és a kazánház is megújult. Elmagyarázta, ez azért is
fontos, mert Nyíregyháza pályázatot nyújtott be a Benczúr és a Bessenyei tér rekonst-
rukciójára, aminek feltétele volt a távvezeték kicserélése. Ezen kívül a város folytatni
kívánja az energiafejlesztési programot is. A tervek szerint a jövõben 5 iskola energeti-
kai fejlesztése valósulhat meg pályázati forrásokból. A Nyírtávhõ Kft. a jövõben további
lehetõséget kíván teremteni arra, hogy fogyasztók rácsatlakozzanak a távfûtés rendsze-
rére. Az Érkert és a Szarvas utcai lakosoknak lesz módjuk arra, hogy környezetkímé-
lõbb megoldással fûtsék otthonaikat.                                   (Szerzõ: Mikita Eszter)

Kovács Ágnes, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója, dr. Kovács Ferenc polgármester
és Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõje

A területet augusztusban adták át a kivitelezõnek, az-
óta nagy erõkkel folyik a munka. Az utca kétszer két sá-
vosra bõvül, ezen kívül gyalogos-kerékpárutat alakítanak
ki és megtörténik a közmûvek fejlesztése, ugyanis zápor-
tározókat helyeznek el a környéken.

Gõzerõvel folyik a munka a belvárosban. Nyíregyháza
közúthálózat-fejlesztési programjának részeként négysá-
vosra bõvül a Szegfû utca, Hunyadi és István utca közötti
szakasza. A kivitelezés miatt augusztustól forgalmirend-
változás van érvényben, eszerint 30 kilométeres sebes-
ségkorlátozás és elõzési tilalom mellett egy-egy sávban
haladhatnak a jármûvek.

VÁLTOZÓ FORGALMI REND
– A tereprendezésen túl vagyunk, éppen a közmûki-

váltások zajlanak – mondta el kérdésünkre a helyszínen
Batizi Tamás, a polgármesteri kabinet vezetõje. Hozzá-
tette: – Ami fontos a közlekedõk számára, hogy szep-
tember végéig a mostani forgalmi rend áll fenn, addig
nem lesz változás. Szeptember végétõl lesznek újabb vál-
tozások e téren, akkor új munkaelemek kezdõdnek majd.
A beruházás keretein belül megtörténik a közmûvek fej-
lesztése, záportározókat helyeznek el, és gyalogos-ke-
rékpárutat is építenek.

MEGÉRI A KELLEMETLENSÉGET
Utóbbit is sokan kedvezõen fogadják az arra közleke-

dõk közül. – Nagyon örülök neki, mert most is biciklivel

JÓ ÜTEMBEN HALADNAK A SZEGFÛ UTCÁN

vagyok, úgyhogy lehet, hogy ezentúl sûrûbben fogok így
erre járni – jelezte az egyik városlakó. – Az autóval köz-
lekedõk számára is fontos elõrelépés ez a városban –
mondta kocsijából Jakab Zoltán, majd hozzátette, õk
gyakran járnak ezen az útszakaszon, csúcsforgalomban
mindig nagy a dugó, ezért is tartja nagyszerû dolognak a
fejlesztést. Ráadásul szerinte a környéken nagy esõ ide-
jén áll a víz, így a záportározókra is óriási szükség van.
A jelenlegi forgalomkorlátozás pedig nem zavarja, el-
mondása szerint „ennyi kis kellemetlenséget megér”,

hogy késõbb jó legyen. – Nagyon jó lesz, mert már ideje
volt, hogy elkezdjék. Könnyebben eloszlik majd a forga-
lom is – mondta.

A beruházás idén befejezõdik, addig is – mint Batizi
Tamás kabinetvezetõ hangsúlyozta – kérik a lakosság és
az ott közlekedõk megértését, ezúton is köszönve a nyír-
egyháziaknak, hogy jelenleg is nagy türelemmel és odafi-
gyeléssel vezetnek a környéken. (A témával kapcsolatos,
folyamatosan frissülõ információk a nyiregyhaza.hu olda-
lon olvashatók.)
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MIGRÁNSOKRA KÉSZÜLNEK A POLGÁRÕRÖK
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Nem szeretnénk kapkodni, ha a migráns útvonal még-
is áthelyezõdne a román, akár megyei határszakaszra,
amirõl már szóltak korábban hírek – tájékoztatta lapun-
kat Cidor Mihály, a Megyei Polgárõr Szövetség Nyíregy-
házi Járási koordinátora, aki egyben a megyeszékhely
Közbiztonsági Alapítványán belül mûködõ Polgárõr Ta-
nácsadó Testület elnöke is.

Mint fogalmazott: Európa egyik legégetõbb kérdése a
migrációs probléma, szinte folyamatosan errõl szólnak a
hírek, s Magyarországot is komolyan érinti. Ez ugyan egy-
elõre eddig elkerülte Nyíregyházát, de Vásárosnamény
térségét már „elérte a szele”, ezért a polgárõrök a felké-
szülés mellett döntöttek.

ÉSZLELÉS, KOCKÁZATOK

– Nem szeretnénk kapkodni, felkészületlenek lenni,
amennyiben bármilyen probléma adódna, ha a migrációs
útvonal elérné a megyét – hangsúlyozta. Ezért a képzés
mellett döntöttek, amit a témában már jártas szakembe-
rek tartanak októberben. Egyikõjük Csongrád megyébõl
érkezik, hiszen ott bõven van tapasztalatuk a szerveknek,
a másikuk Nyírbátorból, ahol pedig évek óta van befoga-
dó központ, s õrzött szálláshely is. – Fontos felkészülnünk
arra, hogy miképpen észlelhetjük õket, s egyáltalán: ho-
gyan lépjünk hozzájuk, az egészségügyi kockázatokra,
akár lehetséges fertõzésekre is tekintettel – mondta.

KÉPZÉSI TERV, SZAKMACSOPORTOK

A városban egyébként húsz polgárõr egyesület mûkö-
dik, munkájuk összehangolásában sokat segít az önkor-
mányzat patronálásával nyáron, a Nyírségi Civilházban
létrehozott koordinációs iroda, ezt a képzést is onnan szer-
vezik.

A városi polgárõrök három szakmacsoportot alakítot-
tak, ezekben minden egyesület képviselteti magár 3-5 fõ-
vel, s rendszeresen tréningeken vesznek részt. A bûnügyi-

nek szerencsére egyre kevesebb a dolga, hiszen csökken
az esetszám a járási koordinátor szerint. A kataszt-
rófavédelmisek kevésbé, a közlekedésiek viszont inkább
„láthatóak”, ugyanis segítenek a városi nagyrendezvények
zökkenõmentes lebonyolításában, például legutóbb a Re-
pülõnapon és a VIDOR Fesztiválon lehetett találkozni
velük. Most pedig mind a húsz egyesület néhány emberét
felkészítik az esetleges migráns-helyzet kezelésére, bár,
mint Cidor Mihály fogalmazott, reméli, hogy nem lesz
szükség a tudás használatára.

ÚJABB MIGRÁNSÁRADAT ÉRKEZHET
Fel kell készülni, hogy ismét megindul a migránsáradat

Magyarország felé - mondta a miniszterelnök belbizton-
sági fõtanácsadója kedden délután Egerben tartott sajtó-
tájékoztatóján.

Bakondi György altábornagy az október 2-i népszava-
zás tétjérõl szólva úgy fogalmazott: egy felelõs kormány-
zatnak fel kell készülnie arra az esetre, ha az Európai Unió
és Törökország közötti migránsokra vonatkozó megálla-
podás „megborul”, és Görögországon, illetve Bulgárián
keresztül ismét megindul az emberáradat a „bejáratott
úton, Magyarországon át” Nyugat-Európa felé. Minden
törvényes eszközzel meg kell akadályozni az erõszakos
tiltott határátlépéseket, hogy megóvjuk a magyar embe-
rek biztonságát - közölte.

Bakondi György úgy véli, hogy Európa korábban nem
tapasztalt biztonságpolitikai kihívásokkal találta szembe
magát. Ezek közé sorolta az Ukrajnában zajló polgárhá-
borút, a Brexit-et, és a „tömeges, illegális és agresszív”
migrációt. Hangsúlyozta, hogy tavaly 104 országból ér-
kezett 400 ezer migráns haladt át Magyarországon. Ezek
a számok is bizonyítják azon felfogás tévességét, amely

szerint csupán a szíriai polgárháború elõl menekülõkrõl
van szó - mondta.  Elhangzott, hogy idén eddig közel 19
ezer migráns próbált illegálisan bejutni Magyarországra,
miközben - a tavalyról átnyúlóakkal együtt – mintegy 26
ezer menekültügyi kérelem érkezett a magyar hatóságok-
hoz. (MH/MTI)

BAKONDI NYÍREGYHÁZÁN

A miniszterelnök belbiztonsági tanácsadója tart elõ-
adást Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban, hétfõn délután 17 órakor. Ugyancsak ebben a
problémakör kapcsán ad elõ 14-én, szerdán 18 órától
Mráz Ágoston politológus a Megyeháza Dísztermé-
ben. Szeptember 17-én, szombaton 15 órakor Kiszely
Zoltán politológus, valamint 23-án, pénteken 17 órá-
tól Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértõ érkezik
a Váci Mihály Kulturális Központba, fórumra.

HATÁRVADÁSZ-TOBORZÁS A MEGYÉBEN
A nyíregyházi repülõnapon is érdeklõdhettek a határ-

vadász-képzés iránt. A határõrizet megerõsítése érdeké-
ben háromezer új rendõrrel növelik a létszámot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitány-
ság toborzócsoportja is részt vett a nyíregyházi repülõté-
ren megrendezett látványos eseményen vasárnap. A rend-
õrökbõl álló csoport tagjai a jelentkezésrõl, a felvételi el-
járásról, a képzésrõl és a szolgálatellátásról adtak tájékoz-
tatást a határvadász-képzés iránt érdeklõdõk számára. A
toborzócsoporttal az elkövetkezendõ hetekben, hónapok-
ban találkozhatnak az érdeklõdõk megyei rendezvénye-
ken, ahol személyesen feltehetik kérdéseiket. Az országos
toborzás szeptember 1-jén indult, s amennyiben novem-
berben elindulnak az elsõ képzések, május végén lehet-
nek a határon azok a rendõrök, akiket a határvadász szá-
zadok megerõsítése miatt vesznek fel.

ERÕSÖDÕ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ

Mint ismert: a kormány augusztus 10-én döntött arról,
hogy a határõrizet megerõsítése érdekében háromezer új

rendõrrel növelik a határvadász századok létszámát, még-
pedig azért, mert tovább erõsödött az illegális migrációs
nyomás a magyar–szerb, valamint a bolgár–szerb hatá-
ron, megnõtt a szerb területen várakozók száma, és tit-
kosszolgálati jelentések alapján nem várható az illegális
migráció csökkenése.

Emellett – az ORFK kommunikációja szerint - csökken-
teni kell a rendõri állomány leterheltségét és meg kell elõz-
ni az állomány kifáradását, ugyanakkor fenn kell tartani
az ország kiegyensúlyozott közbiztonsági helyzetét. S az
is cél volt, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete ne
romoljon.

JÁRÕRTÁRSAKAT KERESNEK

A tények: az Országos Rendõr-fõkapitányság pályáza-
tot hirdet a Készenléti Rendõrség Határvadász Bevetési
Osztályainak állományába Járõrtárs beosztás betöltésére.
A pályázatra cselekvõképes, 18. életévüket betöltött, a
felvételi követelményeknek megfelelõ magyar állampol-
gárok jelentkezését várják.

A felvételt nyert pályázók  6 hónapos idõtartamú mo-
duláris képzésben vesznek részt, amelyet követõen – si-
keres vizsga esetén – õr-járõrtárs OKJ-s rész-szakképesí-
tést szereznek. A résztvevõk a képzés elsõ két hónapjá-
ban  munkaviszonyban állnak, majd a második hónap
végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén –  a Ké-
szenléti Rendõrség  hivatásos állományába  12 hónap pró-
baidõ kikötésével kerülnek kinevezésre. Az õr- járõrtárs
rész-szakképesítéssel rendelkezõ hivatásos állományú jár-
õrtársak a Határvadász Bevetési Osztályok feladatainak
ellátásában vesznek részt.
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Augusztus utolsó napján tarotta soros ülését a nyári
szünet végeztével az Idõsügyi Tanács. A napirenden sze-
repelt a közbiztonság, a „Ki Mit Tud” kiírása és ’56 méltó
megünneplése – kaptuk a tájékoztatást Fintor Károlynétól,
a szervezet titkárától.

A „Közbiztonság, bûnmegelõzés az idõs emberek vé-
delmében” témával kapcsolatban a Városi Rendõrkapitány-
ság képviselõje adott tájékoztatást az idõsek sérelmére
elkövetett bûncselekményekrõl, azok felderítésérõl és
megelõzésének lehetõségeirõl. Mint elhangzott: fontosnak
tartják az idõs szervezetek, klubok keretében a bûnmeg-
elõzési témában tartott elõadásokat, s a rendõrség által
szervezett, „Házhoz megyünk” programokat. Ez azt je-
lenti, hogy forgalmasabb helyeken (mint pl. egy-egy üz-
letközpont, piaccsarnok) jelen vannak a rendõrség és pol-
gárõrség munkatársai, és közvetlenül, személyesen tud-
nak az idõs emberek kérdéseire válaszolni, de akár a la-
kásukon felkeresve õket tanácsadással segíteni a bizton-
ságukat. A tanyabokrokban élõ idõs emberek védelmét a
képviselõkkel, tanyagondnokokkal, lovas járõrökkel kö-

BIZTONSÁGRÓL ÉS '56-RÓL IS AZ IDÕSÜGYI TANÁCSON
zösen igyekeznek biztosítani. Az ülésen
méltatták az Idõsügyi Tanács által a Nyír-
egyházi Napló hasábjain megjelentetett
bûnmegelõzéssel kapcsolatos cikksoroza-
tot.

KI MIT TUD? – MINDEN SZÉPKORÚNAK

Döntöttek arról is, hogy újra megrendezik az idõsek „Ki
mit tud?” vetélkedõjét (részletek lent). Változás a rende-
zésében, hogy nemcsak klubtagok vehetnek részt rajta,
hanem bármely városlakó, aki a meghirdetett témakörök-
ben szeretné megmérettetni magát. A részletekrõl a Nap-
lóból értesülhetnek az érdeklõdõk (lásd lejjebb). – Az 1956-
os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójára való mél-
tó megemlékezésért is pályázatot hirdet az Idõsügyi Tanács.
Ennek feltételei a késõbbiekben szintén lapunk hasábjain
lesznek olvashatók, valamint a nyiregyhaza.hu „ Idõseknek”
menüpontja alatt. De már most jelezték: olyanok jelentke-
zését várják, akik átélték az ’56-os eseményeket. Az elkép-
zelés szerint a beérkezett pályamunkákat egy kiadvány for-
májában vehetik majd kézbe a városlakók.

SZIGLIGETEZÕ SZÉPKORÚAK
„Köszönet mindazoknak, akik lehetõvé tették, hogy

nagyon tartalmas, programokban gazdag négy napot tölt-
hettünk el a szigligeti nyíregyházi gyermeküdülõben!” –
így kezdõdik a DIALÓG és a Nyugodt Életet Nyugdíjas
Egyesületek tagsága által közösen írott élménybeszámo-
ló, mely az alábbi részletekkel folytatódik.

„Elsõ állomásunk Tihany volt, elkápráztatott bennünket a
hatalmas levendulamezõvel, majd a Tihanyi Apátság, mely-
nek bemutatását vetítés elõzte meg. Aztán a Sárvári Gyógy-
és Wellness fürdõ fogadott. Délután meglátogattuk az
Eszterházy-borpincészetet. Este szalonnasütés, tábortûz, és
élõ zenés, táncos mulatozás következett. A keszthelyi Feste-

tics-kastély is maradandó élményt nyújtott számunka. Este
egy háromszintes hajót csak a mi csapatunk foglalhatott el,
és vitt bennünket Badacsonyba. Megérkezésünket dzsipek
várták, és vittek bennünket, mint a rakéta, fel a hegytetõre.
Harmadnap sétáltunk a szigligeti várban, majd fürödtünk a
Balatonban. Negyedik nap délután búcsút intettünk a tábor
ott maradt lakóinak és hazaindultunk. Köszönet mindezért
Kardosné Marikának, aki kora tavasztól folytatott program-
egyeztetéseket dr. Hudákné Fábián Nóra táborvezetõvel.
Köszönet a sok fáradozásáért, kívánunk további sikereket, és
minden munkatársának jó egészséget!”

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat kereté-
ben BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkor-
mányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
szeptember 16. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

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

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabályozza az ”Együtt
egymásért” „Burger István-díj”adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben, valamint a társadalmi és a
civil szervezetekben, a szociális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát
végzõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért, a fiatalokért lelkiismere-
tesen, önzetlenül, hosszú éveken át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, ér-
dekvédelmi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi személy kezdeményez-
heti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitüntetések rendszerérõl és azok
adományozásának rendjérõl szóló 5/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2016. szeptember 30. napjáig
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteréhez. (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.)

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu, valamint a
varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

F E L H Í V Á S
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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A VIDOR UTÁN IS VIDORAN
Méltán lehet jókedvû a VIDOR Fesztivált követõen is

Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igaz-
gatója, hiszen talán az eddigieknél is sikeresebb lett az
idei, a XV. seregszemle.

– A hétköznapokon soha nem volt még ennyi ember a
Kossuth téren, mint az idei Vidor rendezvényein – idézte
vissza az örömteli napokat. – Korábban 500-1000 fõ kö-
rül mozgott a létszám, most a több ezer fõt is elérte. A
hétvégek mindenképpen kiemelkedõek voltak, elég csak
a Rúzsa Magdi koncertet említe-
nem, ahol egybehangzó vélemény
szerint soha nem látott tömeg:
sokezer ember vett részt. Körülbe-
lül háromszáz rendezvényünk volt
a 9 nap alatt, a vidékieket is bele-
számítva, mintegy 50 helyszínen.
Fontosnak tartottam, hogy a bel-
város életét pezsgõbbé tegyük, s
korábban kezdõdjenek a progra-
mok. A kicsiket minden nap már
3-tól a Korzó Színpadon ingyenes
elõadások szórakoztatták, amit fél
5-tõl és fél 6-tól koncertek követtek. Amikor ezek véget
értek, kezdõdött a Kossuth téren a két egymást váltó kon-
cert.

MEGDÖBBENTÕ, HOGY ENNYIEN ELJÖTTEK

Mint megtudtuk, a zenekarok közül csak olyanokat hív-
tak meg, akikrõl feltételezhetõ volt, hogy elnyerik a kö-
zönség tetszését, s magas színvonalon képesek teljesíteni.
A válogatás során különösen tetszett neki a francia Sergent
Garcia produkciója, akire élõben is roppant kíváncsi volt,
de Mexikóból, Maliból és Szerbiából is érkeztek fellépõk.
Rúzsa Magdi minden képzeletét felülmúlta. Megdöbben-
tõ volt, hogy ennyien eljöttek, s ekkora szeretet vette kö-
rül az énekesnõt. A színházi elõadásokról is pozitív vissza-
jelzéseket kapott. Örömmel tapasztalta, hogy nõtt a ka-
maraszínpad nézettsége. Ezt annak is tulajdonítja, hogy a
korábbinál hamarabb elkezdték a jegyek árusítását. A dí-
jakat az „anyaszínházakban” adják át az arra méltónak
ítélteknek az itt látott elõadás ottani bemutatását követõ-
en, ugyanis megoldhatatlan a sokat játszó színészek eljö-
vetele egy gálamûsorra.

– Rengetegen felfigyeltek a VIDOR alatt a slackline-
osokra, akik a Korzó két épülete között egy hevederen
„sétálgattak”, s különbözõ elemeket mutattak be a leve-
gõben – sorolja Kirják Róbert. – Egy beszélgetés közben
szereztem tudomást errõl a nyíregyházi egyesületrõl, s
akkor vetõdött fel, hogy egy megfelelõ helyszínt kell talál-
ni a produkciójukhoz. Ennél látványosabbat aligha talál-

hattunk volna! Az egyéb programok közül kuriózumnak
ítéltem meg az Artistaképzõ Intézetbe járók produkcióját,
akik elõször léptek fel a VIDOR-on, de különleges volt a
flow show is, amikor egy kerékkel többjük van a fellépõk-
nek a szokásosnál, azaz karikával hajtanak végre mutat-
ványokat…

OSCAR-DÍJRA JAVASOLT FILM

A színházi darabválasztás elõkészítését Tasnádi Csabá-
ra bízta, aki adott egy csokorra valót az általa megfelelõ-
nek tartottakból, s ezekbõl választott ki Kirják Róbert 16
darabot. A Nyíregyházi Egyetemmel karöltve állították
össze az Irodalmi Kávéház szerteágazó programjait, amik

ugyancsak kedveltek voltak, ahogyan a limerick bajnok-
ság és a slam poetry show is. A tárlatok között újdonság-
nak számított a Nemlétezõ tárgyak kiállítása, ami roppant
viccesnek bizonyult. Három remek filmet mutattak be idén,
köztük a Magyarország által Oscar-díjra javasolt Tiszta
szívvel-t, a városunkból indult Thuróczy Szabolccsal a
fõszerepben.

– Mindez nem jöhetett volna létre ilyen színvonalon, ha
nem kapjuk meg a megemelt állami támogatást, az önkor-
mányzat nem áll mellettünk, és a Bige Holding nem ajánl
fel egy jelentõs összeget. Március óta a színház sok-sok
munkatársa kemény munkát végzett azért, hogy ezeken a
napokon a vidámság mindenkinek alanyi jogon járjon.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Világsztárral búcsúzott szombaton a fesztivál: a Boban Markovic Orkestar zenélt a nagyszínpadon

Kirják Róbert

 A XV. JUBILEUMI VIDOR FESZTIVÁL DÍJAZOTTJAI:
SMERALDINA-DÍJ – A legjobb nõi epizódalakítás:

GYÖRGYI ANNA. Finito (Magyar zombi). (Pinceszín-
ház, Budapest)

PANTALONE-DÍJ – A legjobb díszlet: KÁLMÁN ESZ-
TER. A szerelem zsoldosai (A Dumaszínház és a FÜGE
Produkció közös elõadása, Budapest)

PULCINELLA-DÍJ – A legjobb jelmez: GYÕRI GABI.
Primadonnák (Nemzeti Színház, Gyõr)

HYPOLLIT-DÍJ – Életmûdíj: JÓZSA IMRE. A szõke cik-
lon (Játékszín, Budapest)

KÜLÖNDÍJ – A legjobb néma vígjáték, a test színhá-
za: ANDRÁSSY MÁTÉ és ÚJVÁRI MILÁN. Elhanyagolt
férfiszépségek (FÜGE Produkció, Budapest)

KÜLÖNDÍJ – A legjobb esztrád: EZTRÁD. (A Nézõ-
mûvészeti Kft. és a Szkéné közös elõadása, Budapest)

HA KELL, EGY (ÜVEG)BIKÁVAL IS ELBÁNIK
Hogyan kerül egy kismotor egy szûk szájú palack bel-

sejébe? Miképpen lesz egy másfél méter hosszú, átlátszó
anyagból Magyarország térképe és kinek a keze munká-
ját õrzik a Vidor-díjak? A nyíregyházi Kovács Zoltán üveg-
mûvessel beszélgettem...

Mint ahogy a kalapos, a töltõ-
tollas, a teknõvájó, a szénégetõ és
a vándormozis is a kihalt szakmák
közé tartozik, az üvegmûvesség
jövõje is egyre sötétebb – vallja
Kovács Zoltán, aki szerint már na-
gyon kevesen ûzik ezt a mester-
séget, és nincsenek fiatalok, akik
tovább vinnék annak szépségét.

KIÁLLÍTÁS BELGIUMBAN

Zoltán több mint három évtizede, hogy elõször kezdett
üveget olvasztani. Építész szeretett volna lenni, de nem
vették fel. Tudva azonban, hogy a szomszéd lány üveg-
mûvesként dolgozott, õ is megjelölte ezt a szakot és végül
ez lett a megélhetési forrása. Több ezer üvegtermék õrzi

már keze munkáját, és voltak kiállításai Szentendrén, Ba-
latonfüreden, Zebegényben, de még országhatáron kívül
is, Belgiumban.

– Az egyik legkülönlegesebb megrendelést pont a na-
pokban kaptam. Egy nagy Magyarország térképet kellett
elkészítenem neki, amiben még a
folyók is üvegcsõbõl lettek kihajto-
gatva, amit feltölt majd folyadék-
kal. Két napig dolgoztam rajta,
de szintén nagy kihívás volt,
amikor egy öt literes bikát kellett
elkészítenem üvegbõl. Mielõtt belevá-
gok egy termék elkészítésébe, elõtte ál-
talában mindig megrajzolom. Ezt köve-
tõen elkezdem olvasztani az üveget a
láng felett, ami egy hegesztõpiszto-
lyon ég. Üvegcsõbõl, meg botok-
ból dolgozom. Ezek különbözõ
átmérõjûek, vastagságúak, de kö-
zös bennük, hogy másfél méter
hosszúak.

Zoltán azt mondja, ez a munka fizi-
kálisan és agyilag is megterhelõ.

– Lehet kint 40 fok meleg, az 1000-1200 fokos láng
mellett akkor is kell dolgoznom, ráadásul napi 10-12 órát
úgy, hogy folyamatosan koncentráljak is.

Õ KÉSZÍTI A VIDOR DÍJAKAT

– A kezdetektõl én készítem a VIDOR díjakat. Em-
lékszem, az elsõ fesztivál elõtt volt egy kiállítá-

som a Plázában. Tasnádi Csaba pont arra járt
és felfigyelt az alkotásaimra. Azóta minden
évben engem ér ez a megtiszteltetés. Az elsõ
díj absztrakt üvegtárgy volt, a mostani azon-

ban már egy kimunkáltabb bohócfej (lsd.fotó). Ter-
mészetesen ezek elkészítése is különleges számomra,

hiszen a kidolgozottság miatt nagy odafigyelést igé-
nyelnek. Az üveget egyébként minél többet olvasz-
tom, annál inkább reped, fakul, így gyorsan kell for-
málnom.

Zoltán azt mondja, bár az üvegmûves szakma egyre
inkább kihalóban van, õ már nem szeretne mással fog-

lalkozni. Az pedig a szerencséjére válik, hogy az évek
folyamán a díszüveg gyártásban nem sok minden válto-

zott: az emberkéz még mindig kiküszöbölhetetlen benne.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kovács Zoltán

DOTTORE-DÍJ – A legjobb nagyszínpadi elõadás:
KVARTETT (Vígszínház, Budapest)

CAPITANO-DÍJ – A legjobb rendezés: SZENTE VAJK.
A szõke ciklon (Játékszín, Budapest)

PIERROT-DÍJ – A legjobb kamaraszínpadi elõadás:
FINITO (Magyar zombi). (Pinceszínház, Budapest)

ARLECCHINO-DÍJ – A legjobb férfi alakítás: SZER-
VÉT TIBOR. A nagy kézrablás (Thália Színház, Budapest)

COLOMBINA-DÍJ – A legjobb nõi alakítás: HERNÁDI
JUDIT. Mindent Éváról (Orlai Produkciós Iroda, Buda-
pest).

BRIGHELLA-DÍJ – A legjobb férfi epizódalakítás:
NAGY VIKTOR. Boeing, Boeing (Katona József Színház,
Kecskemét)
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SZÜLÕK PARKOLÓPÁLYÁN – BÉRLET KEDVEZMÉNNYEL

TANÉVNYITÓK
Múlthéten becsöngettek az iskolákba, és elkezdõ-

dött az új tanév az általános és középiskolákban, va-
lamint az új nevelési év az óvodákban. Nyíregyhá-
zán az elsõ osztályokban 895 tanuló kezdte meg ta-
nulmányait, az Egyetemen pedig 1367 új hallgató tette
le az esküt.

Közös tanévnyitó ünnepséggel kezdték az új tan-
évet a nyíregyházi evangélikus oktatási intézmények.
Az Evangélikus Nagytemplomban tartott eseményen
közel 2000 diák, tanár és szülõ vett részt. Az idei tan-
év igen különleges az evangélikus közösségek szá-
mára, ugyanis 210 évvel ezelõtt alapította a professzori
iskolát az evangélikus gyülekezet Nyíregyházán.

Jubileumi tanévnyitóval startolt el az új iskolai esz-
tendõ az Apácai Csere János Általános Iskola és Alap-
fokú Mûvészetoktatási Intézményben. Az iskola idén
ünnepli ugyanis fennállásának 60. évfordulóját. (Ké-
pünkön Andó Károly igazgató gratulál.)

1367 új hallgató kezdheti meg tanulmányait szep-
temberben a Nyíregyházi Egyetemen. Ez tíz százalék-
kal több, mint az elmúlt tanévben. Az intézmény régi
és új hallgatóit dr. Onder Csaba, a Nyíregyházi Egye-
tem rektora, Halkóné dr. Rudolf Éva, az Igazgatási és
Humánpolitikai Központ vezetõje és dr. Kovács Fe-
renc polgármester is köszöntötte. A városvezetõ be-
szédében kiemelte, fontos, hogy minden egyetemi
polgár otthon érezze magát Nyíregyházán, abban a
városban, amely teret enged a fiataloknak és ahol a
megvalósuló beruházások munkahelyeket kínálnak a
végzetteknek. A tanévnyitó ünnepségen köszöntötték
azt a 124, 50, illetve 75 évvel ezelõtt végzett hallgatót
is, akik jubileumi diplomájukat is átvehették.

Szeptember elsején az Arany János Gimnázium és Ál-
talános Iskola Szõlõskerti tagintézményének elsõsei is be-
ültek az iskolapadba. A tanévnyitó után a gyerekek ven-
déget is vártak, hiszen Jászai Menyhért alpolgármester
személyesen vitte el az önkormányzat ajándék tanszer-
csomagját – az idei volt a harmadik alkalom –, amelyben
rajztáblát, vonalzót, füzeteket, rajzlapokat, ragasztót, ol-
lót és több más hasznos iskolai eszközt találtak.

AJÁNDÉK TANSZERCSOMAG AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL

Jászai Menyhért alpolgármester elmondta, az önkormány-
zatnak kiemelten fontos a családok segítése és a gyermekek
támogatása. A város valamennyi általános iskolájába, közel
5 ezer alsó tagozatos diáknak 1500 forint értékû tanszercso-
magot juttattak el. Ezzel egészítik ki az állam által biztosított
ingyenes tankönyveket, illetve a kedvezményben részesü-
lõk még augusztusban megkapták az 5800 forintos Erzsébet
utalványt is.                              (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Már egy hete becsengettek az iskolákba, ezzel együtt
pedig a forgalom is megnövekedett az oktatási intézmé-
nyek környékén. Azok, akik autóval viszik gyermeküket
bölcsõdébe, óvodába, általános vagy középiskolába, az
intézmények fizetõ parkolóiban jutányosabb áron tehe-
tik le jármûveiket.

általános és középiskolai ellátásban részesül. A kedvez-
ményt csak az adott intézmény közvetlen környezetében
található parkolócsoportban lehet felhasználni, munkana-
pokon 8 és 9 óra, valamint 15 és 17 óra között. Hozzátet-
te, a bérletet az intézmény igazolása alapján legfeljebb
négy természetes személy üzemeltetésében, vagy hasz-
nálatában lévõ gépjármûre lehet kiadni egy éves idõtar-
tamra. Év közbeni intézményváltás esetén csak a bérlet-
csere díját kell kifizetni.

AKÁR 4 AUTÓRA IS LEHET

Az éves bérlet ára bruttó 2100 Ft (szeptember 1-jétõl kö-
vetkezõ év augusztus 31-éig érvényes) és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. Hõsök tere 9. szám alatt található parkolási
ügyfélszolgálatán lehet kiváltani. Eredetileg családonként
2 autóra lehetett igénybe venni, elsõsorban a szülõkre gon-
dolva. Az igények miatt azonban módosítottak a rendele-
ten, így jelenleg akár 4 autóra is ki lehet váltani, gondolva
ezzel a nagyszülõkre, akik segítenek a szülõknek a gyere-
kek szállításában.

IGAZOLÁS KELL A KIVÁLTÁSÁHOZ

Óvoda-, illetve iskolalátogatási igazolás (az adott okta-
tási-nevelési intézmény adja ki) szükséges a kiváltásához,
hiszen ennek alapján állapítható meg, hogy milyen
parkolócsoportok vannak az oktatási intézmény közvetlen
környezetében. Ezeket feltüntetik a bérleten, mely alapján
könnyen ellenõrizni tudják a parkolóõrök, hogy valóban
jogosan van-e felhasználva a kedvezmény.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Már évek óta népszerû a NYÍRVV Nonprofit Kft. intéz-
ménykörnyéki bérlete, amibõl csak az elmúlt hetekben is
több százat adtak el. Ennek lényege, hogy a szülõk reggel
és délután jutányosabb áron parkolhatnak az oktatási,
nevelési intézmények fizetõ parkolójában.

EGY ÉVRE SZÓL

Barca Balázsné, a NYÍRVV Nonprofit Kft. parkolási cso-
portvezetõje arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy
az intézménykörnyéki bérlet használatára az a természe-
tes személy jogosult, akinek gyermeke bölcsõdei, óvodai,
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A DUÁLIS KÉPZÉSEKRÕL
A Nyíregyházi Egyetem Mûszaki és Agrártudomá-

nyi Intézetében folyó duális képzések elõzõ tanévi
szakmai tapasztalatait vitatták meg az egyetem és a
vállalati partnerek vezetõi, képviselõi szeptember 2-
án.

 
A hallgatóik eddigi véleménye pozitív a duális kép-

zési formáról, a cégeknél szerzett üzemi ismereteket
az egyetemen folyó elméleti képzés során is tudják
hasznosítani. A vállatok képviselõi elmondták, hogy
az üzemi gyakorlati programok végrehajthatók voltak
és a hallgatók az üzemi feladatokat sikeresen teljesí-
tették. Azt tapasztalták, hogy a diákok önálló feladat-
végzõ képessége javult, továbbá sikerült egyre több
duális képzési feladatot integrálni a cégek gyakorlati
feladatvégzésébe.

A GYAKORLATBAN HASZNOSÍTJÁK

Elhangzott, hogy a hallgatók egyre nagyobb mér-
tékben tudják hasznosítani a felsõoktatási intézmény-
ben tanult elméleti ismereteket a vállalati gyakorlat-
ban. A tanulókat lelkesnek, motiváltnak látták a cé-
gek képviselõi, elmondták, hogy a fiatalok szívesen
dolgoznak náluk, mert szakmailag érdekesnek talál-
ják a tõlük kapott feladatokat. A 2016/17-es tanévben
a Mûszaki és Agrártudományi Intézetében folyó új du-
ális képzésekre a gépészmérnök mellett a közlekedés-
mérnök és a mezõgazdasági gépész szakra is várták a
jelentkezõket; a Gazdálkodástudományi Intézetben
pedig a gazdálkodási és menedzsment szakhoz kap-
csolódóan indul a duális képzés 15 fõvel.

(Folytatás az elsõ oldalról)

A Révész-Nyírlog Kft. 8 milliárd forintos beruházásá-
ból jelentõs logisztika központ épül a Debreceni úti Ipari
parkban. Itt elhangzott: a keleti országrészben a logiszti-
ka az egyik legfontosabb iparággá nõtte ki magát, de az
ágazat súlya országosan is jól érzékelhetõ.

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um gazdaságdiplomáciáért felelõs államtitkára hozzátet-
te, remélhetõleg ez a vidék is lépést tud tartani a magyar
és külföldi befektetõk Nyíregyháza és térsége iránt meg-
nyilvánuló növekvõ érdeklõdésével. Az államtitkár beszé-
dében országos kihívásnak nevezte az egyre bõvülõ ipari
parkok és újabb beruházások kiszolgálását mennyiségi és
minõségi munkaerõvel. A kormány a különbözõ progra-
mokkal és intézkedéssel részben már megadta és a jövõ-
ben is meg fogja adni a választ erre a kihívásra – jelezte.

SZÁLLÍTMÁNYOZÁS ÉS KÖZÚTFEJLESZTÉS

Tasó László, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)
közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára az ünnepélyes
alapkõletételen elmondta: fontos a logisztikai terület, hi-
szen 2015-ben 152 millió tonna áru mozgott a közúton,
vasúton és vízi úton, és körülbelül 38 360 millió áruton-
na-kilométer a hazai szállítmányozás teljesítménye. Emi-
att szükség van az útfejlesztésekre, a térségben tovább épül
az M3-as autópálya és megépül az M34-es gyorsforgalmi
út is – közölte az államtitkár. Tasó László hozzátette, idén

ÚJABB TÖBBTUCATNYI MUNKAHELY SZÜLETIK

emellett a komplex útfelújítási program révén Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyében 5,4 milliárd forintot fordíthat-
nak az úthálózat felújítására, jövõre pedig országosan 100
milliárd forintból újulhatnak meg az utak.

Kozák Attila projektfelelõs az MTI kérdésére elmondta,
a társaság közvetlen forrásként és különbözõ adókedvez-
ményekkel együtt nagyságrendileg körülbelül 1,5 milli-
árd forint támogatást kap a kormánytól. (MTI)

Az ünnepélyes alapkõletétel pillanata
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PARÁDÉ A LEVEGÕBEN

XXX. NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE

A Váci Mihály Kulturális Központ adott
otthont a külföldi viszonylatban is jegyzett
Ásványbörzének. Idén 30. alkalommal
gyûltek össze két napra hozzáértõk, gyûj-
tõk és érdeklõdõk, hogy hódoljanak szen-
vedélyüknek.

A börzén a természet csodálatos képzõd-
ményeit nem csak megtekinteni lehetett,
hanem vásárolhattak is a látogatók, a gyûj-
tõk pedig akár elcserélhették féltve õrzött
kincseiket. Mindezeken túl, aki akarta, is-

meretekkel is gazdagodott, hiszen a kiállí-
tók történeteket meséltek az ásványokról,
és feltárták azok gyógyító hatását is. Boly-
gónk bõvelkedik ásványokban, hiszen a
Föld felsõ, szilárd kérgét nagyrészt ezek
alkotják. Körülbelül 5 ezer-féle létezik belõ-
lük, méretük alapján pedig a pár millimé-
terestõl a több méteresekig találhatóak meg.
Nemzetközi ásványbörze a tervek szerint
jövõre is várja a természeti kincsek kedve-
lõit.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

Már vasárnap reggel repülõgépek zajá-
tól volt hangos a nyíregyházi légtér. Aki
felnézett az égre, hármas kötelékben re-
pülõ gépmadarakat láthatott parádézni.
Hogy mi volt ennek az oka? Idén is meg-
tartották a már hagyománnyá vált Repü-
lõnapot.

Nyíregyházán 68 éve folyik pilótaképzés.
A színes programokkal tarkított Repülõnap
célja a szórakoztatás mellett így az is volt,
hogy népszerûsítse a képzést. Az idei esz-

tendõ egyébként ebbõl a szempontból is
különleges. Horváth Pétertõl, a Tréner Kft.
ügyvezetõjétõl megtudtuk, 1986-ban volt
legutóbb annyi jelentkezõ pilótaképzésre
Nyíregyházán, mint most. Az egyetemen 18-
an iratkoztak be nappali tagozatra.

Az egész napos ingyenes program a szá-
razföldön is kínált látnivalót a több ezres
nézõközönségnek. Volt repülõ-modell ki-
állítás, és az érdeklõdõk egy helikopterkü-
lönlegességet is megtekinthettek. A napot
könnyûzenei koncert zárta.

VERES ZOLTÁN NYÍREGYHÁZÁN
A nap sztárvendége Veres Zoltán mû-

repülõ Európa-bajnok, többszörös
Guiness rekorder volt, akinek szintén van
nyíregyházi kötõdése. 1986-ban szerzett
repülõmérnökként diplomát a Nyíregy-
házi Fõiskolán, majd 5 évig pilótaokta-
tóként tanított az intézményben. Eddig
több mint 110-féle repülõgéptípus veze-
tett. A bajnok egy nekünk adott korábbi
interjújában elmondta:

– Nyíregyházán elõször 1979-ben,
harmadéves gimnazistaként jártam. Az
akkori tanárképzõ fõiskolán ugyanis har-
mad- és negyedéves középiskolásoknak
bemutató nyári tábort szerveztek, ahol a
diákok megismerkedhettek az intéz-

ménnyel, annak profiljával, képzéseivel
és karjaival. Akkor nagyon megtetszett a
fõiskola, a város, és elhatároztam: félre-
dobom a biológia- és kémiakönyvet és
elkezdek matematikát és fizikát tanulni,
ami a fõiskola repülõgép-vezetõi képzé-
sére felvételi tárgy volt.

ZÚZOS LÉ A TÁNYÉRON
A MÚZEUMFALUBAN

Borscs, bigos, töltike, gólyafos, strudli
és zúzos lé is tányérra kerül szeptember
11-én a Sóstói Múzeumfalu új, egész na-
pos gasztronómiai rendezvényén. Az ese-
mény célja, hogy a tájjellegû magyar és
nemzetiségi konyha ételeibõl, étkezési szo-
kásaiból és az ezeket körülvevõ hagyomá-
nyokból kóstolót nyújtson az érdeklõdõk-
nek – emelte ki az esemény sajtótájékoz-
tatóján dr. Ulrich Attila alpolgármester.

együttes, a Beregdaróci Népdalkör, a Dö-
gei Dalárda Kör és a Nyírség Tirpák Nép-
zenei Együttes. A középkori hangulatot a
Kard és Kereszt Johannita Testvériség Ha-
gyományõrzõ Egyesület bemutatója bizto-
sítja. A rendezvényen önálló programok-
kal várják a gyermekeket is. A Maszk Báb-
színház mûvészeinek elõadásában „leg-
igazságosabb” királyunk udvari bolondjá-
nak kalandjaival ismerkedhetnek meg. A
fesztivál díszvendége Debrecen városa és
az Ungvári Szabadtéri Néprajzi Múzeum.
A szervezõk a közönséget egy kis történel-
mi idõutazásra is invitálják, ezért a közép-
kor rég elfeledett, mai szemmel érdekes-
nek, szokatlannak tûnõ ételeivel is várják
a kulináris csemegékre éhezõket. A rendez-
vényen települési és nemzetiségi önkor-
mányzatok, civil szervezetek mellett gaszt-
ronómiai lovagrend és neves éttermek vesz-
nek részt, mindannyian lakóhelyük speci-
alitásait fõzik majd – emelte ki dr. Szabó
Sarolta, a Múzeumfalu igazgatója. De iz-
galmasnak ígérkezik a minõségi street food
konyha és a makrovegán ételek kínálata is.
A szervezõk a felnõtteknek szóló belépõ-
jegyhez két darab, míg a diák és nyugdíjas
jegyekhez egy kóstolójegyet adnak aján-
dékba.

A konyhamûvészeten túl a faluközpont-
ban és az Árpád-kori településen kulturális
és hagyományõrzõ programok, mûvészeti
produkciók váltják egymást. Fellép a Nyír-
egyházi Hölgykoszorú, a tiszavasvári Gö-
bölyös és a nyíregyházi Igrice Néptánc-
együttes, a „Keleti Fények” roma tánc- (Szerzõ: Piszár Tünde)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-
tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016.
szeptember 23. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri
Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület
I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlap-
ról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-
524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.
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ÕSZI TÁRLAT
Szeptember 9-én, 11 órakor nyílik a Jósa András Mú-

zeumban az Õszi Tárlat. A pályázat szerint a kiírók az
1956-os forradalom és szabadságharc eseményeinek
kívántak emléket állítani, de tiszteletben tartva a mû-
vészi szabadságot, azokat a mûveket is befogadtak,
amelyek nem ragaszkodtak a kiírt tematikához.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak díját Horváth János festõmûvész, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat díját Aranyász
Zita grafikusmûvész veszi át a pénteki megnyitón. A
2016-os Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Õszi Tárla-
ton résztvevõ alkotók teljes névsora:

Aranyász Zita, Botrágyi Károly, Csutkai Csaba, Gál
Ludmilla, Havasi Tamás, H. Németh Katalin, Horváth
János, Kerekes Elek, Kópisné Nagy Mária, Kovácsné
Botrágyi Mónika, Krivánik József, Küzmös Enikõ, Lu-
kács Gábor, Mihálka György, Nagy Lajos Imre,
Szepessy Béla és Varga Lóránt.

Dr. Konthy Gyula tûzoltóparancsnokról nevezték el azt
a tûzoltó múzeumot, amely a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság épületében õrzi
a lánglovagok relikviáit. Az állandó tárlatot bárki megte-
kintheti elõzetes bejelentkezést követõen az intézmény
nyitvatartási idejében.

A nyíregyházi egykori önkéntes tûzoltóegylet kincseit
nézhetik meg az érdeklõdõk a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Katasztrófavédelem épületében berendezett tûz-
oltó múzeumban. Megismerhetõ itt többek között az a több
mint 20 tárgy, amit magyar régészek hoztak haza 1986-
ban egy ausztriai ásatásról. Látható továbbá az elsõ em-
lék, egy 1896-ból származó bõségszaru alakú serleg, de

NÉVADÓ A TÛZOLTÓK MÚZEUMÁBAN

SZEPTEMBERBEN ISMÉT MUZSIKÁL A MÚZEUM

kiállították itt minden jelentõsebb tûzoltóverseny emlék-
tárgyait is: például a milánói arany- és ezüstérmet, vagy
az elsõ világháború miatt meg nem rendezett 1914-es nyír-
egyházi nagyverseny díjait.

SIKERKORSZAK A SZÁZADELÕN
Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója el-

mondta, mindezeken kívül vannak olyan tárgyak is, ame-
lyeket idõközben gyûjtöttek össze a tûzoltók: egyenruhák,
sapkák, mászóövek. A tûzoltó múzeumnak eddig nem volt
neve. Dr. Konthy Gyula tûzoltóparancsnokról nevezték
el, aki 1900-ban, Sztárek Ferenc halála után lett a helyi
tûzoltók vezetõje. Õ abban a dicsõ korban volt parancs-
nok, amelynek eredményeit a tárlókban bemutatják.

A milánói tûzoltóverseny emlékére korhû ruhákban gyakorlatot mutattak be a Hõsök terén
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tûzoltóság munkatársai

A Kazár Ticiána és Tamás Attila kettõs neve ismerõsen
cseng, hiszen több évtizede dolgoznak együtt Nyíregyháza
zenei életében. Attila a Vikár Sándor Zeneiskola intézmény-
vezetõje, Tici pedig mûvésztanára. Megszokhattuk már,
hogy több mûfajban jeleskednek, hiszen a komolyzene és
a könnyûzene egyaránt repertoárjukon szerepel. Mûsoruk-
ban kedvenceikbõl válogatnak: színdarabok betétdalait, ko-
molyzenei slágereket, sanzonokat, örökzöldeket és népdal-
feldolgozásokat hoznak a közönség elé szeptember 16-án
pénteken, 17 órától a Jósa András Múzeumban.

A koncert elõtt ez alkalommal is 16 órától, rendhagyó
tárlatvezetés lesz.
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ERRÕL MÉG A BUSZMEGÁLLÓBAN IS BESZÉLHETNEK...
Javában folynak a Móricz Zsigmond Színházban a Kép-

zelt riport egy amerikai popfesztiválról címû darab pró-
bái. Az elsõ magyar sikeres rockmusical rendezõje Tasnádi
Csaba.

–  Amikor még regnáló igazgató voltam a Móricz Zsig-
mond Színházban, felmerült e darab színrevitelének ötle-
te, ami közös tetszésre talált – nyilatkozta lapunknak a
Jászai Mari-díjas rendezõ. – Utódom, Kirják Róbert is így
volt ezzel, ezért most úgy gondol-
ta, megvalósítja. Ez egy õsmusical,
aminek Déry Tibor egy nagyon
szerteágazó értelmezési tartomá-
nyú kisregénye alkotja az alapját,
és amibõl egy olyan színpadi
adaptáció készült, amit érdemes
boncolgatni. És ne feledjük Pres-
ser Gábor halhatatlan dallamait!
Talán nincs olyan felnõtt, akinek
ne lennének a fülében ezek, és
amelyek a rádióadóknak köszön-
hetõen a fiatalabbak számára sem
ismeretlenek. Reményeink szerint látványos, sodró s egy-
ben elgondolkodtató elõadást hozunk létre.

GYILKOSSÁG ADJA A HÁTTERET

Arra törekszem a társulattal együtt, hogy minden nézõ
megtalálja benne a maga örömét és a számára fontos mon-
danivalót. Ádám Ottó tanárom arra hívta fel hajdan a fi-
gyelmünket, hogy próbáljunk meg olyan elõadásokat ren-
dezni, amelyekrõl még a buszmegállóban is beszélnek az

idézte vissza a rendezõ. – Az õsbemutató óta eltelt több
mint negyven év, s újra kell gondolni a hangszerelést, a
koreográfiát, a dialógusok ritmusát… A remek alkotógárda
garantálja a minõséget. A koreográfus Ladányi Andrea, a
zenei vezetõ Borlai Gergõ, az animációtervezõ Szöllõsi
Géza, a stylist pedig Lakatos Márk. Kiváló a csapat, a szí-
nészgárda frenetikusan jó, és a remek énekhangok is meg-
vannak…   Igyekszünk megmutatni, ahogyan annak idején
a Hairben is, hogy a társulat nem csak a próza területén
kiváló.  A premiert október 8-án, szombaton 19 órától tart-
ják. Jó lesz újra hallani Adamis Anna szavait: „Arra szü-
lettünk, hogy tiszta szívvel szerethessünk, boldogok le-
gyünk, boldogok legyünk.”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

emberek. Ez az útmutatás követendõ a számomra. A tör-
ténet hátterét az altamonti rockfesztivál eseményei és
Meredith Hunter meggyilkolása adja Montanába helyez-
ve. (Õ a halálával vált híressé, ugyanis miközben a Rolling
Stones játszott, a színpad mellett állítólag a helybiztosító
Pokol Angyalainak egyik tagja meggyilkolta.) Egy Magya-
rországról Amerikába emigrált ifjú házaspárról szól. Jó-
zsef keresi az õt elhagyó Esztert a szextõl, a kábítószertõl
és a dübörgõ zenétõl részeg popfesztivál forgatagában,
ahol egy gyilkosság is történt… A kisregényt Pós Sándor
alkalmazta színpadra 1973-ban, a kiváló, töprengésre kész-
tetõ dalszövegeket Adamis Anna írta, s az örökbecsû ze-
néket Presser Gábor szerezte.

– Gimnazistaként láttam az elõadást, s fejbekólintott –

Tasnádi Csaba
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4SZEPTEMBER
VASÁRNAP4SZEPTEMBER

VASÁRNAP

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 11., vasárnap 20.00, Nyíregyháza
Spartacus–Szeged labdarúgó-mérkõzés közve-
títése
Szeptember 12., hétfõ  20.30, NYKC – Török-
szentmiklós kézilabda-mérkõzés közvetítése

Szeptember 8–szeptember 10., csütör-
tök–szombat Continental Aréna, Gergely
Tamás Kosárlabda Emléktorna
Szeptember 10., szombat 9.00 Continen-
tal Aréna, Senior Kosárlabda Torna
Szeptember 11., vasárnap 9.00 Kossuth
tér, Adidas Streetball Fesztivál

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ARGENTIN ÜTÕ
Új ütõjátékost igazolt a Fatum Nyír-

egyháza röplabda együttese. Josephina
Fernandez vasárnap érkezett Magya-
rországra, és õ a gárda utolsó igazolá-
sa. A repülõtéren Kõhalmi Richárd
edzõ fogadta. A játékos néhány hete
hazája válogatottjával még az olimpi-
án szerepelt. Ezzel teljes a csapat ke-
rete, mely alaposan megváltozott a
nyári szünetben.

A TOP 10-BEN
A 12. Bulgarian Amateur Open

Championship-et a Pravets golf klubban
rendezték, ahol 17 nemzet golfozója állt
rajthoz. A nyíregyházi Závaczki Bálint
számára ez volt a leghosszabb verseny-
pálya, amin szerepelt. A 14 éves ver-
senyzõ az elsõ két nap után még dobo-
gós helyen állt, végül – mindössze há-
rom ütésre a harmadik helytõl – a nyol-
cadik helyen végzett.

A MÓRICZ IS MEGSZÉPÜLT

INDUL A KÉZISZEZON

A Móricz Zsigmond Általános Iskola csar-
noka a hatodik tornaterem, mely az elmúlt
hónapokban megszépült Nyíregyházán, és
további négyre már kész tervekkel rendel-
kezik a város, így rövidesen újabb felújítási
munkák indulhatnak. A mostani beruházás
20 millió forintba került, melyet 70%-ban
TAO-s forrásból, 30%-ban önerõbõl finan-
szírozott Nyíregyháza.

– Arra törekedtünk, hogy az iskolai test-
nevelés órákat összekapcsoljuk a korosz-
tályos versenysportokkal, hiszen itt nagyon
sok ilyen program van. Biztos vagyok ab-
ban, hogy a terem kihasználtsága tovább
nõ majd – mondta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

A Móricz Zsigmond Általános Iskola az
egyik legsportosabb intézménye a megye-
székhelynek. Számos NB-I-es, sõt váloga-
tott labdarúgó, röplabdás, kézilabdázó ne-
velkedett itt, évekkel ezelõtt sokan csak

focisulinak hívták az intézményt. Az elmúlt
esztendõkben a nõi röplabda kapott nagy
hangsúlyt, a nemzetközi Móricz Kupára
határon túlról is minden évben érkeznek
együttesek. A felújítási munkálatok nagy
része nyáron zajlott, így a diákok csak most
láthatták elõször a megszépült tornatermet.

– Próbáltuk titokban tartani elõttük a mai
átadásig, de nem volt egyszerû, nagyon vár-
ták már, hogy kipróbálhassák az új torna-
termet. Nagy öröm számunkra, hogy a fris-
sen beiskolázott elsõseink már ilyen jó kö-
rülmények között kezdhetik meg a tanul-
mányaikat – mondta Illés Zoltán, a Móricz
Zsigmond Általános Iskola igazgatója.

A felújítás során teljesen kicserélték a
korábbi, betonra ragasztott mûanyag borí-
tást. A helyére egy párnafákra rögzített par-
ketta burkolat került, mely sokkal jobban
kíméli az ízületeket. A talaj mellett az öl-
tözõk is megszépültek, a falakra pedig egy
védõ fa burkolat került.

A Móricz Zsigmond Általános Iskolában is átvágták a szalagot

KOSÁR AZ ARÉNÁBAN ÉS A TÉREN

Befejezõdött az NYKC nyári felkészülé-
se. A csapat zsinórban vívta az edzõ-
meccseket, az utolsót a szintén NB-I/B-s
Békés ellen, melyet egy góllal megnyertek
a nyíregyháziak. A szünetben több posz-
ton változott a keret. A távozó Miloje Doli-
csot, Nagy Leventét, Gubó Alexet és Mun-
kácsi Mátét a visszatérõ Gadnai Attila, Er-
dõs Zoltán, Vasas György és Sándor Ákos
pótolja.

– A játékosok 90%-a kötõdik Nyíregy-
házához, és úgy érzem, megfelelõ a kere-
tünk ahhoz, hogy elérjük a célunkat, azaz
az elsõ hatban végezzünk. Tavaly sikerült
dobogón zárni, idén a Ferencváros, az Al-
gyõ, a Békés és az Ózd is nagyon erõs csa-
pattal rendelkezik. Becsülettel felkészül-
tünk a Törökszentmiklósi Székács elleni

Az NYKC kerete több poszton változott a
nyári szünetben

Szeptember 11., vasárnap 16.30 Városi
Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Szeged
labdarúgó-mérkõzés

Szeptember 11., vasárnap 19.00 Conti-
nental Aréna, NYKC–Törökszentmiklós
Székács kézilabda-mérkõzés

Gergely Tamás a nyáron hunyt el várat-
lanul. A legendás kosaras tiszteletére felnõtt
és utánpótlás felkészülési tornát is rendez-
nek csütörtöktõl szombatig Nyíregyházán.

A felnõtteknél a házigazda Nyíregyháza
Blue Sharks mellett a Kassa, a Honvéd és a
Tiszaújváros lép parkettre a Continental Aré-
nában. A nyírségiek kerete még nem végle-
ges, egy külföldi játékost szeretne igazolni a
klub.

A felkészülési torna csütörtökön 17 órá-
tól kezdõdik, a belépés pedig a nézõk szá-
mára ingyenes. Szintén csütörtökön rajtolt

az utánpótlás torna is, ahol a Sportcent-
rum a Debrecennel, a Tiszaújvárossal és
a Honvéddal méri össze erejét. Elsõsor-
ban húsz év alatti játékosok szerepelnek
az együttesekben. Szombaton délelõtt
Senior tornát is tartanak az arénában. Va-
sárnap már a kosárlabda utcai változatáé
lesz a fõszerep a Kossuth téren. A város
központjában tartják az Adidas Streetball
Fesztivál újabb fordulóját. Nevezni szom-
batig lehet a Sportcentrumnál, és a külön-
bözõ kategóriák gyõztesei továbbjutnak a
budapesti fináléba, melyet szeptember vé-
gén rendeznek.

A Kossuth tér ismét benépesül kosarasokkal

rajtra, remélem sikerül gyõzelemmel kez-
denünk a szezont. Sándor Ákos nagy erõs-
ségünk lehet mint egykori válogatott, és új
szerkezetben is kézilabdázunk majd, bí-
zom abban, hogy eredményesen – mondta
Varga Zsolt szakmai igazgató.
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PROGRAMOK TOROSNAP FELSÕSIMÁN
Torosnapot tartanak szeptember 17-én, szombaton

10 és14 óra között a Felsõsimai Közösségi Színtér
udvarán, ahol a gyerekeket ugrálóvár, lovaskocsikázás,
csillámtetoválás, a felnõtteket pedig színes színpadi
programok várják.

FÓRUM A ZRÍNYIBEN
A Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégi-

um a nyolcadikos diákok és szüleik számára 2016.
szeptember 14-én, szerdán 16 órától tartja pályavá-
lasztási fórumát.

SZÜLÕI A SZENT IMRÉBEN
A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium tá-

jékoztató szülõi értekezletet tart szeptember 19-én 17
órától a gimnázium épületében. Megyesi Mária igaz-
gatónõ szeretettel várja a leendõ 5. és 9. évfolyamos
diákok szüleit, akik megismerkedhetnek az intézmény
nevelési eszményeivel, a tagozatok széles kínálatá-
val, a diákokra váró közösségi lehetõségekkel.

NYÍLT NAP A KÖLCSEY-BEN
A Kölcsey Ferenc Gimnázium 2016. szeptember 15-

én, 8.00-tól 13.20-ig (1-6. óra) várja a gimnázium iránt
érdeklõdõ nyolcadik osztályos tanulókat és szüleiket.
Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu

diákok, valamint fogyatékkal élõ fiatalok részére. Jelent-
kezési és pályázati feltételek: www.vacimuv.hu, nep-
mese2016@gmail.com.

KÖNYVJELZÕKÉSZÍTÉS. A Csiriptanya Játéktár kreatív
foglalkozása: szeptember 10-én 9.30: Méhecskés könyv-
jelzõ – színes papír felhasználásával. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.

KÕ-SZÍN-TÉR. A Váci Mihály Kulturális Központ és a
Nyír-Márvány „Igazgyöngy” Alapítvány várja az érdeklõ-
dõket szeptember 10-én 14.00 órára, a Kõ-Szín-Tér Nem-
zetközi Kõszobrász és Festõ Mûvésztelep gyûjteményé-
bõl válogatott kiállításra. A kiállítást Szemadám György,
Munkácsy Mihály-díjas, Érdemes Mûvész, a Magyar Mû-
vészeti Akadémia elnökségi tagja nyitja meg. Megtekint-
hetõ: a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-
éig, naponta 9.00–19.00 óráig. Információ: 42/411-822,
www.vacimuv.hu.

MAKACSKA KAKASKA. A Burattinó Bábszínház elõadá-
sai: szeptember 10-én 16.00: Makacska kakaska. 11-én
10.00: A három jó tanács. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont 2. emelet.

A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: szep-
tember 13-án Pincétõl a padlásig – könyvtárbemutató ál-
talános iskolásoknak. 14-én 16.00: A bodrogkeresztúri
fotográfusok csoportos kiállításának megnyitója (a tárlat
szeptember 30-áig tekinthetõ meg, a könyvtár nyitvatar-
tási idejében). 15-én 16.00: A Móricz Zsigmond Olvasó-
kör találkozója. Téma: In memoriam Esterházy Péter.

OLVASÓKÖR. A Móricz Zsigmond olvasókör találko-
zóját 2016. szeptember 15-én tartják 16.00-tól a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtá-
rának III. emeleti Kamaratermében. Körvezetõk: Bihari
Albertné, Gerliczki András

JELNYELV BEMUTATÓÓRA szeptember 16-án 15.00 és
16.30 órakor a Váci Mihály Kulturális Központ 2. emele-
tén, a 222. teremben. A1 szintû tanfolyam indul szeptem-

KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV kép-
zõmûvészeti ösztöndíjasainak beszámoló kiállítására vár-
ják az érdeklõdõket a Pál Gyula Teremben. Megtekinthe-
tõ: szeptember 17-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között. A VIDOR Fesztivál keretében bemutatkozó mûvé-
szek: Székhelyi Edith festõmûvész, Szolanics Elvira kera-
mikus iparmûvész, Verebélyi Olga szobrászmûvész.

MÛVÉSZTELEP KIÁLLÍTÁS. A Hajdúnánási Ifjúsági Mû-
vésztelep munkáiból nyílt kiállítás a Nyíregyházi Városi
Galériában, amely szeptember 17-éig várja a látogatókat
keddtõl szombatig 9-17 óra között.

TÁRLAT, TÁNC, ZENE. A Bencs Villa programjai: szep-
tember 9-én 17.00: Tárlatmegnyitó Bodnár Mária virágos
városfotóiból, Ács Mónika és a nagykárolyi Horváth Ottó
origami és kusudama alkotásaiból. Megnyitja: Sigmond
Sándor városi fõkertész. 17.30: Múlnak a gyermekévek...
Táncdalok Rozsnyai György és Zentai Edit elõadásában.
12-én 18.00: „Ami a szívemen...” – Kovács Nóri énekes-
nõ, dalszerzõ koncertje. 14-én 18.00: Régi magyar film-
slágerek – Csernák Mónika és Csernák Tibor mûsora.

NÉPMESE ÉS RAJZ. A Váci Mihály Kulturális Központ a
Magyar Népmese Nap jegyében népmesemondó versenyt
és rajzpályázatot hirdet óvodás, alsó és felsõ tagozatos

ber 23-án. Érdeklõdni: a helyszínen vagy e-mailben (pago-
pago70@freemail.hu). Telefon mellõzve, az oktató siket.

KIÁLLÍTÁSOK. A Hajdúnánási Ifjúsági Mûvésztelep
munkáiból nyílt kiállítás, valamint a Nyíregyházi Nem-
zetközi Fametszõ Mûvésztelep alkotásaiból összeállított
válogatás tekinthetõ meg a Nyíregyházi Városi Galériá-
ban, amely szeptember 17-éig várja a látogatókat keddtõl
szombatig 9.00–17.00 óra között.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Molnár Ibolya festménykiállítá-
sára várják az érdeklõdõket szeptember 30-áig, a könyv-
tár nyitvatartási rendjében. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár kamaraterme.

GAZDIKERESÕ

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

Jennifer: Körülbelül 2
éves keverék szuka kutya, aki
kölykeivel együtt került Állat-
otthonunkba.Barátságos,
kedves természetû kutya, pó-
rázon szépen sétál, jó jelzõ
tulajdonságokkal rendelke-
zik. Örökbe fogadható.

Alexa:  2016. májusában
született keverék szuka kutya,
akit anyukájával és testvérével
együtt kidobva talált egy Állat-
barát! Eleinte kicsit félénk ku-
tyus, de pár perces barátkozás
után azonnal oldódik és játé-
kos, bújos kiskutyussá változik!

SHULCZ SAROK. Emléksarokkal tiszteleg a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár Farkas Shulcz Tibor elõtt.
Egy éve már nem forgatja a lemezeket a legendás disc-
jockey, mûsorvezetõ. A család ezért úgy döntött, zenei
hagyatékát egykor kedvenc helyére bízza, hogy a zene-
kedvelõ közönség is megismerkedhessen azzal a tudás-
sal, amit Farkas Shulcz Tibor életében felhalmozott. Az
állandó kiállítás a könyvtár nyitvatartási rendjében fogad-
ja az érdeklõdõket.

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



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

HELYTÖRTÉNET

2016. SZEPTEMBER 9.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

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

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: Bruszel Dóra

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

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

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

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

ISSN: 1218-1080
Példányszám: 55 500

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

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

        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

95 ÉVE NYITOTTA KI KAPUIT
A KIRÁLYI KATOLIKUS FÕGIMNÁZIUM 2.

intézet rendelkezésére. Az 1937–38-ban
levezényelt elsõ toldaléképítkezéssel

többek között kápolnával és torna-
teremmel bõvült az iskola. (Ké-

pünkön még a bõvítés elõtti
állapot látható.) Ekkor a már
elhunyt Énekes János örökébe
Török Dezsõ apátkanonok,
nyíregyházi fõesperes-plébá-
nos lépett, aki szintén támo-

gatta a katolikus gimnázium
ügyét. Az új épületrész átadási ün-

nepségén, 1938. június 12-én dr.
Stolpa József vallás-és közoktatásügyi állam-

titkár is megjelent, aki az építkezés anyagi költségeinek
jelentõs részét biztosította.

A gimnázium fenntartója az 1948 júniusában történt
államosításáig a Magyar Katolikus Tanulmányi Alap volt.
Az államosított iskola felvette Vasvári Pál nevét és az
intézmény falai között „a tanári testület gátlásoktól men-
tesen, zavartalanul és nyugodtan folytathatta demokra-
tikus nevelõ és oktató munkáját”. A Királyi Katolikus
Gimnázium hagyományait ma a Szent Imre Katolikus
Gimnázium õrzi, mint a „kirkat” szellemi örököse.

A „kirkatos” diákok az 1921-es alapí-
tás után még az 1925–26-os tanévet
is a római katolikus elemi iskola
tantermeiben kezdték meg. Köz-
ben Énekes János prépost-ka-
nonok azon fáradozott, hogy
a diákok minél elõbb egy új
iskolaépületben leljenek ott-
honra. Az építkezéshez a tel-
ket gróf Dessewffy Dénes és
Béla, valamint gróf Dessewffy
Emil és Dr. Hoffer Kunó ingyen biz-
tosították az intézet részére. A Kótaji
(ma Vasvári) út 16. sz. alatti épület tervét
Pisszer János helybeli építész már 1924-ben elkészítet-
te, azonban 1925 õszére ennek csak egy 4 tantermet ma-
gában foglaló része készült el. Ezt az épületrészt tekintet-
te meg 1925. szeptember 20-án gróf Klebelsberg Kunó
vallás- és közoktatásügyi miniszter, aki kifejezte, hogy a
gimnázium „a város örvendetesen szaporodó katolikus
lakosságának életszükségletét alkotja”. Ezen gondolatát
újabb építési segély utalványozásával támogatta meg. Ezt
az épületrészt 1925. november 5-én vették birtokukba a
„kirkatos” diákok és tanárok.

Az építkezés a következõ években tovább folytató-
dott. Az 1926–27. iskolai évben már 11 helyiség állt az


