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FELÚJÍTÁSOK

FEJLESZTÉS

VASÚTI ÁTJÁRÓ.
Már tervezik a Korányi
utca és a Kemecsei út
találkozásánál a vasúti
átjáró kerékpáros és
gyalogos átvezetését.
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EGYEDÜLÁLLÓ

6

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS.
Közel hárommilliárd
forintból újulhatnak
meg a legfontosabb
közlekedési útvonalak
a Kertvárosban és
Borbányán.
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AKTUÁLIS

MIGRÁNSOK.
A Nyírbátori Menekültügyi Õrzött Befogadó
Központban kizárólag
férfiak tartózkodnak, az
53 fõ átlagéletkora 26 év.

12

SZIGLIGETI NYÁR

ISMÉT MOZDULHAT NYÍREGYHÁZA!
A nyári szünet után folytatódik a Mozdulj Nyíregyháza programsorozat a szabolcsi
megyeszékhelyen. A régi, bevált mozgásformák maradnak, de lesz néhány újdonság
is. Továbbra is lehet majd zumbázni, jógázni, tornázni, de több lakossági kérés is
érkezett, így bõvül a repertoár. Azok a sportágak, melyek nagyobb létszámot mozgósítottak, nagyobb tornatermekbe kerülnek, hogy kényelmesebben lehessen sportolni.
Délelõtt a Continental Aréna lesz az egyik helyszín, délután pedig a város több pontján lehet majd mozogni. – 2013 májusában indultunk a zumbával, majd õsszel további öt mozgásformával bõvítettük a lehetõségeket. Jelenleg 18 olyan sportágat kínálunk, melyeket ingyen kipróbálhatnak a nyíregyháziak, és ha tetszik, rendszeresen
mozoghatnak. A kezdéskor annak is örültünk, hogy 3–400 ember sportolt hetente,
jelenleg már kétezer fölött van ez a szám, nagyon örülünk, hogy a hét minden napján
több korosztály is rendszeresen mozog, és ez így országos szinten egyedülálló – tájékoztatott Hornyák Enikõ sportreferens. (Részletek a jövõ heti számunkban.)

XXIII. ÉVFOLYAM 35. SZÁM
2016. SZEPTEMBER 2.

VIDOR: TÖMEGVONZÁS

Estérõl estére több ezren tombolnak a VIDOR Fesztivál koncertjein a Kossuth téri nagyszínpad elõtt. Képünk kedden készült a Honeybeast együttes telt házas estjén. További pillanatképek és interjúk a kilenc napon át
tartó VIDORgásról a 7., 8., 9. oldalon, valamint megtekinthetik folyamatosan frissülõ galériáinkat a www.nyiregyhaza.hu weboldalon is.

ÚJABB MILLIÓK ÉRKEZNEK A FESZTIVÁLOKRA
Jövõre megduplázza a vidéki kulturális rendezvények
támogatását a kormányzat – ezt Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
mondta hétfõn, Nyíregyházán tartott sajtótájékoztatóján.
A kormányzat szándéka a duplázással egyrészt, hogy
megerõsítse a vidéki fesztiválokat, sokszínûbbé tegye azokat, továbbá, hogy a minõségi kultúra ösztönzésével erõsítse a nemzeti kultúrát.

DUPLÁZZÁK A KERETÖSSZEGET
Az eseményen elhangzott, a kormányzat idén 500 millió forinttal segítette a vidéki fesztiválok, kulturális rendezvények megvalósulását, jövõre ez a keretösszeg 1 milliárd forint lesz.

– Vidéken is most már bejáratott fesztiválok vannak, így
a nagyobb keretösszegnek köszönhetõen jövõre már
mennyiségi ugrást lehet ezekben megvalósítani, hiszen a
minõség már adott. A szervezésben, a promócióban, a technikában lehet a következõ évben a vidéki fesztiváloknál is
erõteljesebben tervezni. A jövõ évi költségvetés, amelyet
már a nyár elején elfogadtunk, tartalmazza ezt a többletet,
így már messze 1 milliárd forint fölötti lesz az a támogatás,
amelyet a magyar kormány a Nemzeti Kulturális Alapon és
más alapokon keresztül nyújt a fesztiváloknak a támogatására – mondta Rétvári Bence, az Emberi Erõforrások Minisztériuma parlamenti államtitkára.
A napokban zajló nyíregyházi VIDOR Fesztivál sikeréhez idén a kormányzat összesen 40 millió forinttal járult
hozzá. (Folytatás a 2. oldalon.)
(Szerzõ: Piszár Tünde)

NAPRÓL NAPRA

AUGUSZTUS
CSÜTÖRTÖK
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AUGUSZTUS
PÉNTEK

26 BÕVÜL A FESZTIVÁLFELHOZATAL

MÁSFÉL EZER PANASZ

MUNKAHELYEN JÁTSZOTTAK

Évente másfél ezer fogyasztói panasz érkezik a Magyar Energetikai és
Közmû-szabályozási Hivatalhoz. Ezek
zöme szabálytalan vételezésbõl következik. A problémák elkerülése érdekében a hivatal egy kiadványt jelentetett meg.

Négy órán keresztül a világ összes
LEGO gyárában leállt a munka, mint
ahogy Nyíregyházán is. A dán multi egy
speciális nappal ajándékozta meg a
munkatársakat, és ennek köszönhetõen
világszerte közel 20 ezer alkalmazottnak szerveztek kreatív foglalkozásokat.

AUGUSZTUS
SZOMBAT

27

AUGUSZTUS
SZOMBAT
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KÖNNYEK ÉS LÓERÕK

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA

Nem mindennapi esküvõi konvojjal érkezett Dóra és Lóránt szombaton
délután a belvárosba, hogy a római
katolikus társszékesegyházban örök
hûséget fogadhasson egymásnak. A
lenyûgözõ lakodalmas jármûvet a járókelõk is megcsodálták.

Három mûvész alkotásait láthatja a
nagyközönség a Pál Gyula Teremben.
Székhelyi Edith festõmûvész, Szolanics
Elvira keramikus iparmûvész és Verebélyi Olga szobrászmûvész mutatja
meg alkotásait. A kiállítás szeptember
17-éig látható.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Jövõre a Modern Városok Programjának köszönhetõen további kulturális projekteket támogat majd a kormány.
Fejlesztik Nyíregyházán a skanzent, korszerûsítik a Szabadtéri Színpadot és megújul a Kállay-kúria is.
– Három konkrét projektünk van, az
egyik a Kállay-kúria felújítása, amely már
folyik. Erre a kormány az elmúlt év végén
964 millió forintot biztosított. Ide szeretnénk elhelyezni Kállay Miklós egykori
miniszterelnök hagyatékát, amely már több

mint 20 éve a város tulajdona, de eddig
nem volt méltó helye. A másik a múzeumfalu fejlesztése, amely egy közel 1,5
milliárdos program. A kiviteli tervekkel novemberben leszünk kész, akkor lesz lehetõségünk a kivitelezésre megindítani a pályázatot. A harmadik pedig a Szabadtéri
Színpad felújítása, ez valamivel több mint
1 milliárd forint – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
A sajtótájékoztatón elhangzott, a meglévõ nagyrendezvények mellé újabbat tervez a város, amelynek fókuszában a népi
kultúra és a néptánc áll majd.

A DINAMIKUSABB FORGALOMÉRT

AUGUSZTUS
SZOMBAT
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AUGUSZTUS
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CSALÁDI NAP TÁNCLÉPÉSEKKEL

FEHÉR OROSZLÁN SZÜLETETT

Családi rendezvényt szervezett a
Szabolcs Néptáncegyüttes szombaton.
A program a hagyományok jegyében
telt, volt közös falatozás, az utánpótlás-csoportokba pedig beiratkozásra is
nyílt lehetõség a különféle korosztályok számára.

100 napnyi vemhesség után fehér
oroszlán született a Nyíregyházi Állatparkban. A kölyök, szüleihez hasonlóan, világos bézs színû s elõre láthatóan
kb. 2 hetesen fog kinyílni a szeme. Az
ivarát még nem tudják, az majd pár hetesen, az elsõ orvosi vizsgálaton derül ki.

AUGUSZTUS
HÉTFÕ

29

AUGUSZTUS

KEDD

30

MÉG PÁLYÁZHATNAK

90. SZÜLETÉSNAP

Idén is meghirdette a háziorvosi praxisok fejlesztését célzó pályázatát a nyíregyházi önkormányzat, amire szeptember 30-áig lehet jelentkezni. Az Egészségügyi Támogató Alap Programban a
megyeszékhely 102 praxisa igényelhet
vissza nem térítendõ támogatást.

90. születésnapja alkalmából Tar
Gyulánét köszöntötte fel Póka Imre közgyûlési képviselõ és Bodzás Sándorné,
a Szociális és Köznevelési Osztály munkatársa. Margit néni aktívabb korában
szeretett kézimunkázni, süteményeket
készíteni és kertészkedni.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Mint ismert: Nyíregyháza közúthálózatfejlesztési programjának részeként a Szegfû utca Hunyadi és István utca közötti szakasza 4 sávosra bõvül a dugók elkerüléséért. Az út északi oldalán gyalog-kerékpárút épül és a Géza utcai csomópont is jelzõlámpás irányítást kap. A kivitelezési
munkálatok augusztus 16-án elkezdõdtek.
Bordás Béla városgondnok arra kéri a

városlakókat, hogy próbálják meg elkerülni
a munkálatok ideje alatt ezt az útszakaszt,
hiszen jelenleg 30 kilométeres sebességkorlátozás és elõzési tilalom van érvényben. Hozzátette, a szeptemberi iskolakezdés miatt ráadásul megnövekedett forgalomra is kell számítani a városban, így legyenek türelmesek és vezessenek körültekintõen.

FÖLDÚT HELYETT ASZFALT

Folytatódik az útépítés a Lombkorona, Szíjgyártó és Hold utcákon. A három
korábbi földút összesen 1434 méteren
kap aszfaltborítást. Felújítják a Sóstói úti
gyalog-kerékpárutat a Ferenc körút és
Stadion utca között (képünkön), helyreállítják a Deák Ferenc utca Arany János

és Móricz Zsigmond utca közötti járdaszakaszát, és megújul a Magyar utca Fõ
és Búcsú utca közötti járdarészlete. Az
útépítések és járdajavítások október közepéig fejezõdnek be Nyíregyházán. Kérik, ezeken az útszakaszokon körültekintõen közlekedjenek!
2016. SZEPTEMBER 2.

ISKOLAKEZDÉS

KÖNNYÍTÉSEKKEL KEZDÕDIK A TANÉV

INDUL AZ ISKOLA!
Nyíregyházán 14 köznevelési intézményben, közel 10 000 tanulóval elstartolt a 2016/2017-es tanév,
melybõl 156 alsó, 144 felsõ tagozatos osztály, s 93
középiskolai osztály indult. Az elsõ osztályokban,
összesen 895 tanuló, 34 osztályban kezdte meg tanulmányát – tájékoztatta szerkesztõségünket a KLIK
új tankerületi vezetõje.
Gaszperné Román Margit a Nyíregyházi, az
Ibrányi, a Tiszavasvári és a Nagykállói Tankerület
vezetésére kapott nemrégiben megbízást.

KLIK-FELADATOK, ÚJ VEZETÕVEL

Nyíregyházán is megrendezte a Szakmai Tanévnyitó
Konferenciát az Oktatási Hivatal és az Emberi Erõforrások Minisztériuma múlt héten csütörtökön. A programsorozat célja az volt, hogy a pedagógusok hiteles és átfogó tájékoztatást kapjanak a fontosabb változásokról és
az új szakmai feladatokról.
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere köszöntõjében hangsúlyozta, a tanév indításakor minden önkormányzatnak elsõdleges célja, hogy a gyerekek minél jobb és
modernebb körülmények között tanuljanak és minél több
tudást szerezzenek, amit késõbb a városban hasznosítsanak.
Ehhez Nyíregyházán a jó oktatói gárda adott, az önkormányzat pedig az átszervezésektõl függetlenül minden támoga-

tást megad, hiszen a jövõ szempontjából prioritásként kezeli
az oktatást. Az elõadások sorában elsõként a köznevelés helyzetérõl, valamint a fejlesztési irányokról Sipos Imre, az Emberi Erõforrások Minisztériumának köznevelésért felelõs államtitkára tartott tájékoztatót. Mint elmondta, a Köznevelési
Kerekasztal és a minisztérium közös munkájának meglettek
az eredményei. Ezek közé tartozik a gyerekek leterheltségének enyhítése, a pedagógusok munkáját segítõ tanmenetjavaslat. A foglalkoztatás tekintetében az osztályfõnöki és a
munkaközösség-vezetõi munkának a jobb elismerése. Az iskolában vitatottan bent töltött idõ ügyében az intézményvezetõk kaptak nagyobb szabadságot, de fontos az oktató-nevelõ munkát közvetlenül segítõk januári béremelése is.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

FELÚJÍTOTT INTÉZMÉNYEKBE JÁRHATNAK

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szervezeti átalakításáról az állami köznevelési közfeladat
ellátásában fenntartóként részt vevõ szervekrõl, valamint a Klebelsberg Központról szóló 134/2016. (VI.
10.) Kormányrendelet rendelkezik. Mint az új vezetõ
válaszában hangsúlyozta: a Nyíregyházi Tankerület
egyrészt fenntartója a Nyíregyházán található köznevelési intézményeknek, másrészt fenntartója és mûködtetõje a Nyíregyházi Járáshoz tartozó azon köznevelési intézményeknek, ahol a település lakosságszáma a 3000 fõt nem haladja meg.

SZOLGÁLTATÓI SZEMLÉLET, PARTNERSÉG
A Nyíregyházi Tankerület fenntartásába tartozó
köznevelési intézmények fenntartása, illetve mûködtetése során az önkormányzattal konstruktívan, szorosan együttmûködve végzi feladatát, mely nemcsak
a Nyíregyházi, hanem az Ibrányi, a Tiszavasvári és
Nagykállói tankerület vonatkozásában is igaz. A tankerületek feladatuk végzése során szolgáltatói szemlélet szerint igyekeznek mûködni, mely során fontos
szempont a partneri viszony fenntartása és sikeres
mûködtetése az önkormányzatokkal, illetve a köznevelési rendszer minden résztvevõjével – emelte ki
Gaszperné Román Margit. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJ HELYEN A VLAMI
Önálló székhelyen kezdi meg mûködését szeptembertõl a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola. A korszerûen felszerelt intézményben a néptánctól kezdve, a
színjátékon át, a festészetig számos mûvészeti ágban képzik majd a fiatalokat 6–22 éves korig.

Az önkormányzat minden esztendõ nyarán gondoskodik az oktatási-nevelési intézmények felújításáról, állagmegóvásáról és a szükséges korszerûsítésekrõl. Idén nyáron a 200 millió forintos saját forrásból több mint 30 intézmény újult meg.
– Külön öröm számomra és megnyugtató az a helyzet,
hogy mind az óvodák, bölcsõdék és iskolák esetében a
gyermekeket már a felújított intézmények fogadták szeptember 1-jén – mondta Jászai Menyhért alpolgármester.
A szükséges állagmegóvási munkálatokat valamennyi
bölcsõdében elvégezték a szakemberek, de különösen
sokat, közel 15 millió forintot költött a város az Õzike
bölcsõdére, ahol nyílászárókat cseréltek, valamint elvégezték a szükséges padló- és falburkolási, valamint festési
munkálatokat. A Hóvirág bölcsõdében hasonló felújításokat végeztek a szakemberek, a Katica bölcsõdében pedig
radiátorokat is cseréltek. A Micimackó bölcsõdében falés padlóburkolási munkákat, falfestést végeztek a szakemberek, de kicserélték a belsõ ajtókat is. Mindezek mellett a Napsugár bölcsõdében is elvégezték a szükséges
állagmegóvási munkálatokat.

FONTOS ÓVODAI REKONSTRUKCIÓK
Nem maradtak ki a nyár folyamán a munkálatokból az
óvodák sem. A Búzaszem Nyugati Óvoda egyik telephelyén, a Benczúr téren kicserélték a homlokzati nyílászárókat, a radiátorokat, és ki is festettek. Az orosi Tündérkert
2016. SZEPTEMBER 2.

Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézményén elvégezték a
tetõhéjazat cseréjét, a Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézményében a Kállói úton megoldották a csapadékvíz elvezetését az udvarról. A Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kassai utcai telephelyén kicserélték a homlokzati
nyílászárókat, a Mandabokori Tagintézményben pedig
megtörtént a tetõhéjazat cseréje.

A képzés a megszokott tanszakok mellett újakkal egészül ki. A színjáték kicsit háttérbe szorul itt, a városban,
kevesebben foglalkoznak vele és szeretnék, hogyha kedvet kapnának hozzá a középiskolás fiatalok, a felsõ tagozatosok, de akár az alsósok is. Õket színmûvészek, drámapedagógusok, mozgástanárok fogják tanítani.

KORSZERÛBB ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLÁK
Megújult vizesblokk várja a diákokat az Arany János
Gimnázium és Általános Iskolában az idei tanévtõl, a Bánki
Donát Mûszaki Középiskola és Kollégiumban kicserélték
a balesetveszélyes PVC burkolatot és felújították a mellékhelyiségeket is. A Kodály Zoltán Általános Iskolában
megerõsítették a homlokzati kõburkolatot, amely már balesetveszélyessé vált az utóbbi idõben, és galambhálót helyeztek el az épület homlokzatán.

NEM CSAK OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
– Mindezek mellett zajlik a Csaló közi Nyugdíjasház nyílászáróinak cseréje, és folyamatban van az
Alma utcai Orvosi rendelõ korszerûsítése is, ami szintén régi igény, örülünk, hogy idén ezekre is jutott forrás – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

– Egy igazi színházi stúdiót szeretnénk itt létrehozni, amellyel
lehetõség lesz arra, hogy ha valaki a pályára készül, akkor
külön segítséget is kapjon a felkészüléséhez. Mindezek mellett rengeteg programmal, versennyel, vetélkedõvel és játékokkal várjuk a gyerekeket a színjátékoktatáson belül is –
mondta Demarcsek Zsuzsa, az intézmény igazgatója.
A VLAMI-ban idén közel 1800-an kezdik majd az új
tanévet. A szakmai képzést 8 mesterpedagógus végzi, de
folyamatosak a versenyek, az egyéb szakmai megmérettetések és a különféle kulturális rendezvények is, amelyek
még izgalmasabbá teszik az iskolában folyó munkát.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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FEJLESZTÉS

MÁV: ELÕKÉSZÍTÉS ALATT AZ ÁTVEZETÉS
Az idei fejlesztési tervek között szerepel a Korányi Frigyes utca és a Kemecsei út találkozásánál található vasúti átjáró kerékpáros és gyalogos átvezetésének megépítése. Mivel a beruházást a vasúttársaság végzi, náluk kérdeztünk rá a folyamatra.
A most várható építkezés egyik elõzménye, hogy 2014re városi projektként elkészült a Korányi F. utcai kerékpárút, ami nagyon népszerû és forgalmas. Szintén az önkormányzat ezután nem sokkal rendezte a sóstói oldalon a
biztonságos áthaladás és közvilágítás kérdését.

EGYÜTTMÛKÖDÉSBEN A VASÚTTAL
Dr. Kovács Ferenc polgármester korábban a témában
azt nyilatkozta, a hiányzó láncszem, a kerékpárút és a
gyalogosforgalom átvezetése még az idén elkészülhet, így
teljesen biztonságosan lehet majd átkelni a síneken. Ennek pedig konkrét elõzménye, hogy az elõzõ, szocialista
városvezetés 15 év alatt, összesen 350 millió forint kötelezettséget vállalt szerzõdésben a MÁV tulajdonában lévõ
NYVSC pálya megszerzésére.

BENYÚJTOTTÁK A TERVEKET
A polgármester jelezte: ezt a vasúttársaság valószínûleg
ingyen is adta volna. – Elõdeink 34 millió forintot ebbõl ki
is fizettek, mi pedig csak úgy tudtunk szabadulni a szerzõdésbõl, hogy arányosan teljesítettük a vállalt kötelezettséget, így összesen 56 millió forintért szereztük meg véglege-

sen az ingatlant. Ám azt kértem a vasúttársaságtól, hogy ezt
az összeget fordítsák nyíregyházi fejlesztésekre.

HALAD A NAGYKÖRÚT ZÁRÁSA IS
Kérdésünkre a Magyar Államvasutak Zrt. Kommunikációs Igazgatósága megerõsítette: a kerékpáros és gyalogos átvezetés építését még az idei évre tervezik. A kivitelezés a hatósági engedélyek megszerzését követõen kezdõdhet meg. Az engedélyezéshez szükséges terveket az
illetékes hatóságnak benyújtották, az eljárás lefolytatásával párhuzamosan a munka elõkészítése zajlik.

Ugyancsak a vasúttársasággal való együttmûködés teszi lehetõvé – állami beruházásban – a nagykörút évtizedek óta halogatott befejezését. Ahogy a polgármester korábban fogalmazott: – Ennek a beruházásnak a részeként
megoldjuk egy különösen veszélyes csomópont, a Simai
úti keresztezõdés átalakítását is. Ahhoz, hogy a Vasútállomástól a Debreceni útig megépüljön a négysávos szakasz,
szükség van a MÁV (az állam) tulajdonában lévõ 2315
négyzetméternyi területre – mondta. A MÁV Sajtó kérdésünkre azt írta: Az épületek bontása és a terület rendezése
megtörtént, illetve a további eszközök elbontása várhatóan még az idén befejezõdik.

ÚJABB MEGÚJULT CSARNOK
Megújult a Zrínyi Ilona Gimnázium
Tiszavasvári úti tornacsarnoka. Az 51 millió forintos beruházás keretében kicserélték a padló burkolatát, így jelentõsen csökkent a sérülésveszély. Egy motoros elválasztó függönyt is beépítettek, így egyszerre több foglalkozást is tarthatnak a küzdõtéren.
– Ez egy párnafával burkolt parketta borítás, ami lényegesen rugalmasabb mint a
régi volt, és ezáltal kevesebb lehet az ízületi kopás – mondta Bartha Dénes, a Zrínyi
Ilona Gimnázium testnevelõje. A padló
mellett a falakat is megújították, valamint
a Magyar Röplabda Szövetség támogatásának köszönhetõen 2,5 millió forintból

motoros elválasztó függönyt is beépítettek,
ezzel több foglalkozást is tarthatnak egy
idõben a tornacsarnokban.

RANGOS SPORTESEMÉNYEK IS
A Continental Aréna után egy második
nagy sportcsarnok is rendelkezésre áll, ahol
rangos mérkõzéseket lehet rendezni.
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– Infrastruktúra szempontjából jól állunk,
ami óriási javulás a korábbi évhez képest.
Mostantól rangos sporteseményekre és jó
csapatokra van szükség – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.
Nyíregyházán 2014-ben indult a tornaterem-felújítási program, melynek keretében
megszépült a Móra, a Bem, a Westsik és az
Eötvös csarnoka, rövidesen pedig felújítják a
Móricz, a Zrínyi, a Kölcsey, a Bánki és a Kertvárosi Iskola tornatermét is.
A versenysport kiszolgálására egy eredményjelzõ is rövidesen helyet kap a Tiszavasvári úti létesítményben. A beruházás 30
százalékos önkormányzati támogatással, 70
százalékban a TAO-s felajánlásokból valósulhatott meg. A fejlesztés 51,4 millió forint-

ba került. A felújított tornacsarnokban kézilabda-, röplabda- és kosárlabdapályákat festettek fel, és már eddig is rendeztek itt mérkõzéseket, de a diákok is jobb körülmények
között mozoghatnak. A tornacsarnok 600
nézõ befogadására alkalmas. Az új pályán
élvonalbeli és diákolimpiai találkozókat is
lehet rendezni.
(Szerzõ: Dankó László)
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FEJLESZTÉS

KEREKESSZÉKKEL IS CSODÁS A JÁTÉK
Országosan is egyedülálló játszóteret adtak át múlt héten pénteken Nyíregyháza szívében, a mûvelõdési központ
elõtti parkban, ahol a fogyatékkal élõ és az egészséges gyerekek együtt játszhatnak a speciális és biztonságos eszközökkel.
Több mint tízmillió forintból, a Rotary Club Nyíregyháza kezdeményezésére, a nyíregyházi önkormányzat tá-

ros elnöke, Pták István leköszönõ elnök és dr. Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. vezérigazgatója közösen leplezte le (lásd képünkön). A rövid zenés mûsor és flashmob
után a gyerekek birtokukba vették az új játszóteret. Többek között kipróbálhatták azt a hintát, amelyben elfér a
kerekesszék, de az akadálymentesített várkomplexum is
nagyon népszerû, azóta is. A játszóhelyet térfigyelõk is
„õrzik”, a fenntartást az önkormányzat vállalta, ami a
Városüzemeltetés feladata lesz.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

mogatásával elkészült a hazánkban egyedülálló, integrált
játszópark a Szabadság téren. Az átadó ünnepségen dr.
Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében hangsúlyozta, újra bebizonyosodott, hogy összefogással bármire képesek lehetünk. Mint elmondta, nagyon örül, hogy elkészült a játszótér, amely nem az elsõ közös projekt a Rotary
Clubbal, öröm, hogy a szervezet ilyen aktív, ilyen nemes
kezdeményezésekkel keresi meg az önkormányzatot, és
reméli, hogy a jövõben is így lesz.

FONTOS AZ ESÉLYEGYENLÕSÉG
Dr. Kiss Ferenc, a Rotary Club Nyíregyháza soros elnöke beszédében az esélyegyenlõség megteremtését emelte
ki, és természetesen méltatta a leköszönõ elnök, Pták István kezdeményezését. Az álom az volt, hogy egy olyan
integrált játszóparkot építsenek a belvárosban, ahol a fogyatékkal élõ és az egészséges gyerekek együtt tudnak
játszani. Az ünnepélyes átadáson a park emlékkövét dr.
Kovács Ferenc polgármester, dr. Kiss Ferenc, a Rotary so-
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KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS
A KERTVÁROSBAN ÉS BORBÁNYÁN
Közel hárommilliárd forintból újulhatnak meg a legfontosabb közlekedési útvonalak a Kertvárosban és Borbányán, sétány épülhet az állatpark és az Erdei Tornapálya között, és új kondiparkokra is pályázik az önkormányzat. Többek között errõl döntöttek az önkormányzati
képviselõk az augusztusi közgyûlésen, múlt csütörtökön.
A Krúdy-teremben az is elhangzott, novemberre készülhet el a Szegfû utca bõvítése és már tervek készültek a
sóstói szálloda építéséhez, amit rövidesen nyilvánosságra hoznak.
Elkezdõdtek a munkálatok és elõreláthatólag novemberre elkészül a Szegfû utca négysávossá bõvítése – a napirendi pontok tárgyalása elõtt ezzel a polgármesteri bejelentéssel kezdõdött a nyári szünetet követõ közgyûlés a
Városházán. Dr. Kovács Ferenc arról számolt be, a 300
millió forintos beruházás 20 éve várat magára. Most már
csak hónapok kérdése, hogy megoldódjon az egyik legfontosabb közlekedési probléma a belvárosban. A polgármester ezt követõen arról is beszámolt, hogy az önkormányzat tervpályázatot írt ki az állami forrásokból a Modern Városok Program keretében épülõ sóstói négycsillagos szállodára. Erre nagy volt az érdeklõdés, 10 pályamunka is beérkezett. A neves építészekbõl álló zsûri ezek
közül hármat ajánlott a város figyelmébe, amelyeket meg
is vásárolták. A pályamunkákat a nagyközönségnek is
bemutatják, nemsokára a Váci Mihály Kulturális Központban fogják kiállítani a terveket.
HALKÓNÉ DR. RUDOLF ÉVA (FIDESZ-KDNP):

JAVÍT A KOMFORTÉRZETEN
– Nagyon jól tudjuk, hogy milyen óriási beruházások valósultak meg az elmúlt években a városban:
LEGO-fejlesztés, a Nyugati elkerülõnek a becsatlakozása, kerékpárút építése. Amellett, hogy a városnak
mindig is kiemelten oda kell figyelnie arra, hogy az
úthálózat karbantartásával a komfortérzetét növelje a
városlakóknak, az útfejlesztés annál többet is jelent.
A munkába jutást is gyorsítja és kényelmesebbé teszi.
NAGY LÁSZLÓ (MSZP):

ÖSSZEKÖTÕÚT KELLENE
– Sokkal fontosabbnak tartottam volna azt, hogy
összekötõút készüljön a gazdasági övezet és az
elkerülõút között, hiszen a kamionforgalmat ez tudná
igazából megszüntetni a Kertvárosban. Az, hogy utakat újítunk fel, örvendetes, minden városrész örülne
ennek, igazából mégis ezen útnak az elkészülte segíthetné azt elõ, hogy végérvényesen megszabaduljon a
kamionforgalomtól a kertvárosi városrész, hiszen a kamionok is az új utakon fognak menni.
BÉRES CSABA (JOBBIK):

MÁR RÉGÓTA SZORGALMAZTUK
– Ez a közel 3 milliárd forint összértékû beruházás
túlnyomórészt a Kertvárosra fókuszál. Az ilyen jellegû beruházásokat már régóta szorgalmazzuk, úgyhogy
támogatjuk ezt a kezdeményezést. A Kertvárosban
élõkrõl közismert, hogy a megnövekedett tehergépjármû-forgalom nagy problémákat okoz számukra.
Bízunk benne, hogy az elõterjesztést elõadó pályázatírók figyelembe veszik azt, hogy ezen javítsanak
és mindenképpen megoldást találjanak az ott élõk nyugalmára.

6

ÚJABB HÁROMMILLIÁRD UTAKRA
A napirendi pontok tárgyalásakor egy újabb közlekedésfejlesztési pályázat támogatásáról dönthettek a képviselõk. Az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program segítségével olyan nagy forgalmú, gazdasági szempontból is fontos utcákat kíván felújítani, mint
Borbányán a Tünde, a Kertvárosban a Derkovits és a Szélsõbokori. A pályázat emellett tartalmazza részlegesen a
Legyezõ utca – a Szélsõbokori és Derkovits közötti – szakaszának és a Rókabokori út – a Michelin és a Nyugati
elkerülõ közötti – szakaszának felújítását, illetve egy négyágú csomópont kialakítását a Szélsõbokori és a Tiszavasvári út találkozásánál.

ÉVTIZEDES ELMARADÁS
LEDOLGOZÁSÁÉRT
– Nagy hangsúllyal fogalmaztuk meg a közlekedésfejlesztést, hiszen ezen a területen van a legnagyobb, több évtizedes elmaradása a városnak. Azt
gondolom, ezzel a pályázattal is nagyon sokat tudunk tenni a ledolgozása érdekében. Jelenleg két közlekedésfejlesztési csomagunkat már jóváhagyták. Az
egyik a Szegfû utca négysávosítása, ahol az építkezés már zajlik, a másik a Kígyó utcai beruházás. Ennek része egy kerékpárút kiépítése is a Kállói út felé
a városhatárig, és a csapadékvíz-elvezetés korszerûsítése is elkezdõdött a Malomkertben. Talán mindenki
emlékszik, milyen súlyos belvízhelyzet alakult ki
2010/11-ben, mindent megteszünk, hogy ilyen többé ne történhessen – fogalmazott dr. Kovács Ferenc
polgármester.
A több mint 2,9 milliárd forintos projektet pártállástól
függetlenül támogatták a képviselõk, azonban ellenzéki

oldalról a szocialisták szorgalmazták, hogy a Nyugati elkerülõn épüljön újabb szakasz.

MÉG TÖBB KONDIPARK LEHET
Újabb kondiparkok létesítésére is pályázatot ad be a
város, errõl is döntés született a 25-ei közgyûlésen. Az
önkormányzat saját erõbõl eddig 13 rekreációs parkot
épített meg, de egy országos pályázat segítségével most
tovább bõvülhet a számuk Nyíregyházán. Az önkormányzat összesen 10 újabb park létesítésére adott be pályázatot. Ha minden pályázat nyerne, akkor például a sóstóhegyi Igrice utcán, az Árpád utcán, a Rákóczi utcán, a Szántó Kovács János utcán, az Északi körúton, az Ószõlõ utcán, a Tiszafa utcán Oroson és a Kollégium utcán Nyírszõlõsben tarthatják majd karban az egészségüket a városlakók – az elõzetes tervek szerint.

SÉTÁNY ÉPÜLHET AZ ERDÕBEN
Pályázatot nyújt be a város az Integrált Területi Program forrásaira is. Egy három kilométeres erdei sétányt kívánnak megépíteni az állatpark és az Erdei Tornapálya
között. A sétány egy ökológiai sétaútban folytatódik, amely
a Föld növény- és állatvilágát mutatja majd be és összesen 223 millió forintból valósulhat meg. A képviselõk ezt
a projektet is támogatták, azonban a jobbikosok szerint
ekkora összegbõl további idegenforgalmat növelõ beruházásokat is meg lehetne valósítani.

INTÉZMÉNYEK MODERNIZÁLÁSA
A közgyûlésen döntés született arról is, hogy pályázatot nyújt be a város az Eszterlánc Északi Óvoda konyhájának felújítására és a borbányai mûvelõdési ház homlokzati felújítása érdekében.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
A Közgyûlés után címû mûsort szerdán 18.30-tól
láthatják a Nyíregyházi Televízióban.

JÁTSZÓTEREK, KONDIPARKOK: MINDENT RENDBEN TALÁLTAK
Amint az a sajtóban korábban már megjelent, egy
nyíregyházi helyi önkormányzati képviselõ, Hunyadi
János, a DK választókerületi elnöke tett feljelentést a
Nyíregyházi Járási és Nyomozó Ügyészségen, melyben
a Nyíregyházán az utóbbi idõben megvalósult játszóterekre, illetve kondiparkokra vonatkozó beruházásokkal
kapcsolatos aggályait fogalmazta meg februárban.
Szerkesztõségünk kérdésére dr. Szilágyi László,
ügyészségi sajtószóvivõ jelezte: a Nyíregyházi Járási és
Nyomozó Ügyészség 2016. február 26. napján versenyt
korlátozó megállapodás közbeszerzési eljárásban bûntette, és hûtlen kezelés bûntette gyanúja miatt rendelt el

nyomozást, melyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Rendõr-fõkapitányság folytatott le. Mint a szóvivõ írta:
nem csupán annak vizsgálatára terjedt ki a nyomozás,
hogy összejátszottak-e a meghívásos közbeszerzési eljárás résztvevõi, hanem arra is, hogy a megrendelõi oldalról felmerült-e a vagyonkezelési kötelezettség megszegése, illetve ezzel összefüggésben vagyoni hátrány
okozása. A nyomozást 2016. augusztus 22. napján kelt
határozatával a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság megszüntette, mert a nyomozó hatóság bûncselekmény elkövetését nem látta bizonyítottnak – áll az ügyészségi tájékoztatásban.
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VIDOR

TÖMEGEK A TÉREN – IDÉN IS IMÁDJÁK A VIDOR-T
Szinte minden este tömegek tombolnak a VIDOR Fesztivál világzenei színpada elõtt, ahol egymást váltják a
zenekarok, de kijut bõven a vidorgásból napközbenre is. Karikaturisták, pantomimesek, bohócok, és többek között
artisták szórakoztatják a közönséget a Kossuth téren, a színházban javában zajlik a versenyprogram, a helyi mozikban a legújabb kasszasikeres filmeket játsszák, és persze a rendezvényfolyam jelen van még a Kossuth tér mellett a
Korzó Színpadon, a Vidor Kertben és a Vidor Faluban is.
15. alkalommal kezdõdött meg Nyíregyházán a Vidámság és Derû Országos Seregszemléje, ami 9 nap alatt 40
helyszínen mintegy 300 programmal várta az érdeklõdõket. A rendezvénysorozat múlt héten pénteken ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, az elmúlt nyolc napon
pedig fergeteges koncerteket, elõadásokat, valamint parádés kísérõprogramokat láthattak a nézõk – ami még folytatódik holnap is, hiszen a fesztivál zárónapján még itt
lesz velünk többek között Boban Markovic is.

A FESZTIVÁLNAK GYÓGYÍTÓ EREJE VAN
Megtelt múlt héten pénteken este a nyíregyházi Kossuth tér. A 15. VIDOR Fesztivál megnyitójára több ezren
voltak kíváncsiak. A nézõket Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igazgatója üdvözölte, ezt követõen pedig
Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár mondott ünnepi
beszédet, aki elmondta, a Magyar Kormánynak fontos feladata a mûvészetek támogatása. Ezért is döntöttek úgy,
hogy a vidéki kultúra támogatására 18 milliárd forintot biztosítanak 2016-ban. Ezen felül 250 millió forint plusztámogatásban részesítik a vidéki kulturális fesztiválokat. Dr.
Kovács Ferenc polgármester hozzátette, általában a nyíregyházi nagyrendezvények, köztük a VIDOR Fesztivál is,

azért olyan jók, mert magunknak, a barátainknak és a
hozzánk érkezõ vendégeinknek szervezzük. Ez a 15. VIDOR Fesztivál pedig talán még inkább nyíregyházi, hiszen nyíregyházi Szabó Tünde, aki a kormányzatot képviseli, nyíregyházi a fõszponzor, Bige László nagyvállalkozó és nyíregyházivá lett Tasnádi Csaba is, aki a fesztivál
ötletgazdája volt. Bige László szerint a VIDOR-ra minden
nyíregyházi büszke lehet. Lokálpatriótaként ezért is kötött
megállapodást az önkormányzattal a támogatásáról.
Tasnádi Csaba pedig arról beszélt, örülni kell annak, hogy
részt vehetünk egy ilyen színvonalas programsorozaton,
aminek 90 százaléka ráadásul ingyenes és ilyen értelemben az országban egyedülálló is.

AKINEK AZ IDEGZETE IS KÖTÉLBÕL VAN
Ilyet még nem láttam! Zsögöny Tamás négyemeletnyi
magasban, a Korzó Bevásárlóközpont két épülete között,
egy 2,5 centiméter széles laphevederen egyensúlyoz
mezítláb, közben egy-két mutatványra is vetemedik.
Mozdulatait az utcáról feltekintõ, hüledezõ nézõk feszülten követik: „Jaj, mindjárt lezuhan mellénk az aszfaltra!” Szerencsére erre nem került sor, kis idõ múlva zavartalanul beszélgettünk az épületegyüttes tetején, ahonnan gyönyörûen
kirajzolódtak a zempléni hegyvonulat sziluettjei.
– Interneten láttam meg elõször ezt a nagyon érdekes
sportot, s megtetszett – mondta el lapunknak. – Ezt követõen tízen hoztuk létre a Nyíregyházi Slackline Egyesületet. Kezdetben kisebb magasságban, rövidebb távot tettem meg, majd egyre hosszabb hevedereket próbáltam
ki, s most eljutottam a 110 méter hosszúságig. Ez magyarországi viszonylatban elég jónak mondható. A magasságot illetõen Cseszneken, a vár környékén 40 méter volt
alattunk, s a lengyelországi Lublinban nemrég 50–60 méter magasban kiültünk a hevederre, s görgõn haladtunk,
mint a drótkötélpályán szokás. Tavaly Olaszországban, a
Dolomitokban 150 méter magasban jártunk egy több mint
200 méter hosszú hevederen. Alföldi gyerekként ez nagyon furcsa érzés volt.

Hogy balesetet ne szenvedjen, egy 3000 kilogrammot elbíró kötéllel van kibiztosítva, aminek két végén két karika
van, amit maga után húz a magasban. Ugyancsak a biztonságát szolgálja a heveder alatt található másik kötél. Szerencsére még erre soha nem volt szükség. Mint elmondta,
véraláfutáson kívül más baja nem lehet.

EXTRÉM GYEREK

SÁSKAPÓZBAN, LEVEGÕBEN...

Tamás mindig is extrém „gyereknek” számított, hiszen
kezdetben agresszív görkoris volt, ám 16 éves korára a térde tönkrement, ezért eltiltották. A sportolást ennek ellenére
sem hagyta abba: snowboardozott, síelt, olykor jégkorizott.
Ahogy elkezdte új hobbiját, maga is csodálkozott, hogy nem
rosszalkodott a térde, jóllehet erõsen igénybe veszi ez a
sportág. A kötélen járás közben zenét hallgat, hogy kikapcsolja a külsõ zajokat, a külvilágot, csak a hevedert nézi.

– Összesen négyszer próbáltunk korábban a Korzó két
épülete között, akkor is mindössze párszor jártunk a hevederen – válaszolta kérdésemre. – A magasságot kellett megszokni, s más itt a térlátásunk, hiszen ha nem akarom, akkor
is látom a környezõ házakat. Szerintem akkor sem lett volna
gond a mostani bemutatónkon, ha nem gyakorlunk. Lehetõleg mindig csak a végpontra, egy fix helyre nézek. Most elõre, hátra sétáltam a magasban, leguggoltam...

2016. SZEPTEMBER 2.

A „legbonyolultabb” a mostaniak közül a kitöréses állásban sáskapóz megtartása. Még a mai napon megcsinálom a „szörfözést” a hevederen, vagyis jobbra, balra kilengek a kötélen. Tervezem, hogy le is fogok „pottyanni”,
s ekkor a biztosítókötél tart majd meg, de ez inkább látványelem. Nem gond a „leesés”, a fejjel lefelé lógás, gyakorlás közben is megesik, ez rutin kérdése inkább. Most
stabil a két pont rögzítése, hiszen az egymástól körülbelül
28 méter távolságban lévõ A és B épületet kötöttük össze
a Korzó „hídja” segítségével, de ha fához rögzítjük a hevedert, akkor befolyásoló tényezõ lehet a szélerõsség. Ha
lökések vannak, legfeljebb kicsit ellent kell tartanom. A
roppant sportos testalkatú fiatalember végzettsége szerint
számítógépes szoftverüzemeltetõ. A mindennapokban
komputeres grafikusi munkákkal és drónos videózással
foglalkozik.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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VIDOR

VIDOR

MINDEN NAP KIRÁLY A VIDOR-ON
MAKK KÁROLY CANNES-I ÉS HOLLYWOODI ÉLMÉNYEI
Hetedik éve Makk Károly, Kossuth-díjas rendezõ a VIDOR Fesztivál színházi zsûrijének elnöke. Európa-szerte
nagyra becsülik munkásságát, amit az is jelez, hogy a
Cannes-i Filmfesztiválon nemrég ismét nagy sikerrel levetítették a Szerelem címû alkotását.
Épp hetven éve annak, hogy elkezdte filmes tanulmányait.
Akkor Budapest még „bokáig ért” a háború alatti bombázások következtében. Mindezt azon a kötetlen beszélgetésen
tudtuk meg a napokban, melyen a beszélgetõtársa Sediánszky Nóra, a színház mûvészeti tanácsadója volt. A 90.
évét betöltött mûvész rendezõi pályája nagyon „vidoran”,
egy vígjátékkal indult 1954-ben: az azóta is töretlen népszerûségnek örvendõ Liliomfival. Ez volt az egyik legtöbbet
vetített film abban az idõben. Olyan fantasztikus színészekkel forgatta, mint Darvas Iván, Ruttkai Éva, Soós Imre vagy
az általa felfedezett Krencsey Marianne, aki hamarosan az
elsõ felesége lett. Már ez az opusa kijutott Cannes-ba, de
nem õ, hanem Várkonyi Zoltán képviselhette az alkotókat.
Õt ez csöppet sem zavarta, nagyon jóban voltak egymással, s biztosan tudta, hamarosan újabb filmet forgathat majd,
amivel õ is eljuthat a Riviérára.
Nemzetközi szinten is összeforrt a neve a Szerelem címû

filmjével, amit minden idõk 100 legjobb filmje közé választottak. Három díjat is nyert vele Cannes-ban, ahol máig
összesen hat filmje szerepelt. Nem tervezték így, de mint
egy korábbi nyilatkozatában elmondta, épp abban a cellában forgatták, ahol Darvas Iván raboskodott 1956 után, s
még az õre is elõkerült idõközben. A Macskajáték címû
mozija Oscar-jelölt volt 1974-ben. Fellini Amarcordjával
versenyeztek a Legjobb külföldi film címéért. Nagyon emlékezetes volt számára, hogy Ingrid Bergmannak ítélték oda
a legjobb mellékszereplõnek járó díjat, aki azonban azt
mondta, lemond errõl, mert azt nem õ érdemelte ki, hanem
Az amerikai éjszaka címû filmben szereplõ Valentina
Cortese. A gyönyörû színésznõ, aki Makk Károly mellett ült
a díjátadó ceremónia alatt, zokogásban tört ki. Neves rendezõnk egy lengyel kollégájával együtt kísérte a színpadra.
Születésétõl fogva predesztinálva volt a filmmel foglalkozásra, hiszen a szülei 1924-ben egy színben nyitottak egy némafilmes mozit Berettyóújfalun, ahol a következõ évben megszületett õ. Ma ebben a városban
mozi viseli az édesapja, Kálmán nevét. Mint elmondta,
nagyon sok fesztivált végigült már a nejével együtt, nemzetközieket is szép számmal, újdonsága ugyanakkor a
VIDOR-nak, hogy itt a nézõkbõl tevõdik össze a zsûri,

ÕZE UGYAN, DE ÁRON!

amit különbözõ foglalkozású emberek alkotnak, akikkel az elõadások után komoly eszmecseréket folytatnak.
Tanítani lehetne, ahogyan érvelnek, meggyõznek. Azért
is jön szívesen Nyíregyházára, mert úgy tapasztalta, hogy
a színházban és azon kívül is itt roppant figyelmesek az
emberek.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A csütörtöki hölgyek Tordai Terivel, Béres Ilonával és Moór Mariannával, Gyógyír északi szélre, Pacalpörkölt sok zafttal.
Megannyi kiváló elõadás, melyet soha nem
feledhetnek azok, akik néhány éve láthatták a VIDOR Fesztiválon. Egyik fõszereplõjük Õze Áron volt.

FÛZFÁN FÜTYÜL A RÉZANGYAL
Akik jóízû nevetésre vágynak, tekintsék
meg a Nemlétezõ tárgyak tárlatát a Móricz Zsigmond Színház galériájában. Lópikulától a réz(cenzúra) bagolyig van itt minden, mi szem-(száj törölve)nek ingere.
Elgondolkodott már valaki azon, milyen
is egy telefonbetyár? Nyilván egy olyan
mobil, amelyiket betyárruhába öltöztettek.
Avagy milyen az, amikor valaki kígyót melenget a keblén? Természetesen hajszárítóval fõnözi a csúszó-mászót a mellén. S
akkor még nem is beszéltem a halvány lila
dunsztról, amikor is Milka színû anyagot
tárolnak a befõttesüvegben. Ehhez hasonló szólások elevenednek meg roppant szellemesen a kiállításon, melynek ötletgazdája, a kiváló humorú Buzás Mihály
összeállította ezt a kacagásra késztetõ
gyûjteményt Zugmann Zoltán, a Bab Társulat óriásbábos utcaszínház vezetõjének, valamint Túri Erzsébet díszlet- és jelmeztervezõnek a segítségével.

A FÉSZKES FENÉT...
Mint megtudtuk, a fészkes fenét fiatalon hozták el, mert az idõsebb példányok
fészekhagyók. Deákné sajnos nem tudott
eljönni a megnyitóra, mert egy textilmûvészeti tanácskozásra utazott Dániába, de
a vásznát s az annál nem különbet akár
meg is tapogathatják az érdeklõdõk. Nem
tudták elhozni ugyanakkor a templom
egerét, mert azt már háromszor is ellopták. Úgy látszik, erre különösen nagy az
igény. Nemzetközi szinten is érdeklõdnek
a tárlat iránt, ezért külföldre is utaztatják, csak mint kiderült, a tárgyak mûkincsnek minõsülnek, ezért darabonként le kell
írni a kinézetüket, s ki kell õket léptetni
az országból, példának okáért réz... bagoly 17 centiméter. Egyik alkalommal rettenetes pánik közepette jelentette a biztonsági õr, hogy eltûnt a Szürke szamár a
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Az utóbbiban nyújtott alakításáért két
éve a seregszemlén megkapta A legjobb
fõszereplõ duettnek járó Pantalone-díjat,
Kedvek Richárddal megosztva. Hétfõn A
szõke ciklon címû „zenés képregény” Rejtõ Jenõjeként láthatta a publikum ismét a
Móricz Zsigmond Színházban. Földes Eszter, Szerednyey Béla, Józsa Imre és Csonka András partnereként lépett színre zsúfolásig megtelt nézõtér elõtt a Játékszín
produkciójában, Szente Vajk rendezésében. Beszélgetésünk elején vidoros emlékeirõl kérdeztem a nemrég ismét színházigazgatóvá avanzsált, Jászai Mari-díjas színészt.

ködben címû örökbecsû alkotás. A szervezõk szerencsére nem osztoztak aggodalmában. Mi is hívta életre a tárlatot?
Közismert a pszichológusok álláspontja,
miszerint a félelmeinket ki kell adni magunkból, tárgyiasítani kell, márpedig kiskorában Buzás Mihályt, ha rossz volt, azzal fenyegették, elviszi a ... bagoly. Szeretné õ látni azt a félelmetes baglyot! S
lõn! Tárgyiasíttatta, s a tárlat látogatói is
tanúsíthatják, nem kell éjszakára Seduxenhez folyamodnunk miatta, ha az
esztétikai értéke vitatható is. Mi mindent
láthatunk itt még? Kezes bárányt, fába
szorult férget, kutyát szorítóban, írói vénát, nyugtával dicsért napot, (nem csak
NAV-ot – szerk.), mézes madzagot, elvetett kockát, az idõ vas fogát... Csupán
annyit kértek a szervezõk, a látogatók
rejtsék véka alá a véleményüket, ezért
elhelyeztek a bejárathoz egy ennek tárolására alkalmas edényt. Egy-két poén
azért jusson nekem is, elvégre a Vaktyúk
is talál szemet, vagy ha mégse, Esõ után
köpönyeg, de A kocka el van vetve, s ha
mindez nem tetszik, keresd meg a kiállított tárgyak között Az eszed tokját!
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

SOKAT TANULT A GRÁCIÁKTÓL
– Nagyon fontosnak tartom a színházi
fesztiválokat. A legfontosabb részük a büfékben, a társalgókban zajlik, ahol találkozhatnak a különbözõ társulatokban játszó
mûvészek. Persze a közönség számára is
nagyon fontos, hogy képet kapjanak (most
a vidámság jegyében), milyen elõadások
születtek a „szakmában”. A kapott elismerés nagyon jólesett, s a díj, az üveg bohócfej nagy becsben van a lakásomban. A csütörtöki hölgyeket évekig sikerrel játszottuk
Vándorfi László rendezésében. Jeant alakítottam, akihez mind a három hölgynek rokoni vagy szerelmi köze volt. A Magyar
Színház Sinkovits Színpadán adtuk elõ, nem
sokkal azután, hogy elköltözött onnan a
Nemzeti Színház, ezért még kezdetleges
állapotok uralkodtak. Akkor még csak egy
függöny választotta el a férfi- és a nõi öltözõt, így remekül hallottuk Végh Péter kollégámmal együtt, ahogyan a három „grácia” beszélgetett, poénkodott. Ez felért egy
fõiskolával.
2016. SZEPTEMBER 2.

2016. SZEPTEMBER 2.

A Gyógyír északi szélre címû darabot
Fullajtár Andreával együtt adják elõ a Belvárosi Színházban immár 2011 óta. Egy
e-mailszerelemrõl szól. Nem egészen két
órán át játszanak egymás mellett úgy,
hogy valójában soha nem találkoznak. Ez
számára is nagyon különleges élmény.
Több mint harminc jelenet található benne, miközben több mint tízszer öltöznek
át. A Pacalpörkölt nemcsak azért emlékezetes, mert díjat kaptak érte, hanem,
mert sikerült Makk Károly zsûrielnököt
megnevettetniük. Mint mondta, mostanában dolgoztak vele együtt a Rózsavölgyi
Szalonban, ahol Léner András rendezésében a Szerelem címû darabot vitték
színre, ami Déry Tibor mûvei és Makk
Károly azonos címû filmje nyomán készült. Itt jó egy hónapot töltöttek együtt a
világhírû rendezõvel, s tapasztalhatták,
remek a humora. A Pacalpörkölt két intézeti ápoltról szól, akit integrálni szeretnének a társadalomba, ezért kapnak egy
lakást. A vége, hogy nem õk alkalmazkodnak a világhoz, hanem a világ hozzájuk. A szõke ciklont több mint egy éve
mutatták be a Játékszínben. Vajk megközelítésében azt játsszák el, hogyan született meg ez a regény az író s környezete együttgondolkodásának eredményeként. Legtöbb fellépése a Rózsavölgyi
Szalonhoz köti. Nemrég a Csík zenekarral nagyon szép anyagot állítottak össze,
ami adventkor jelenik meg a Fény felé
címmel. Régóta turnéznak már együtt. Õ
12 verset mond, elõtte vagy utána pedig
õk muzsikálnak. Nem tudtam megállni,
hogy ne faggassam az édesapjáról, Õze
Lajosról.
– Amikor meghalt, 14 éves voltam. Tízéves koromtól jártam megnézni a Nemzeti
Színházba az elõadásait. Akkor már éreztük, nem sokáig tehetjük ezt, hiszen „ette”
õt a betegség. Nem volt 49, amikor elment,
vagyis csak hárommal több, mint én most.
Ugyanakkor vallom: nem az Õzeség a lényegem, hanem az Áronságom, jóllehet
büszke vagyok az édesapámra, ahogyan az
egész családomra is.
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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MIGRÁNSOK

MIGRÁNSOK: HUSZONÉVES FÉRFIAK A BÁTORI TÁBORBAN
Múlt heti cikkünkben a Törvényszék adatai alapján jeleztük: nagyon is jelen vannak a migránsok a megyében.
A Nyírbátori Járásbíróság százas nagyságrendben dönt
évente az idegenrendészeti és menekültügyi kérelmeik
meghosszabbításáról, miközben zajlik a menekülti kérelmeik elbírálása. Ezúttal – bár a Menekültügyi Õrzött Befogadó Központok zárt intézmények, ezáltal mûködési
rendjük nem teszi lehetõvé, hogy újságírók belépését engedélyezzék – a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
válaszai mentén mégis ellátogatunk oda, Nyírbátorba.
2013. július 1-je óta létezik a Nyírbátori Menekültügyi
Õrzött Befogadó Központ, ami nem összekeverendõ a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
által Nyírbátorban mûködtetett Õrzött Szálláshellyel. A
központ a menekültügyi õrizet végrehajtásával biztosítja
a menekültügyi eljárás során az elismerését kérõ külföldi
rendelkezésre állását.

CSAK FIATAL FÉRFIAK
S hogy kik õk? A nyár végi adatok szerint fõbb állampolgárságukat tekintve marokkóiak, afgánok és szírek. Az
intézményben kizárólag férfiak tartózkodnak, az augusztus 29-ei állapot szerint az 53 fõ átlagéletkora 26 év. Menekültügyi õrzött befogadó központba azon menedékkérõk kerülnek elhelyezésre, akik esetében felmerül az õrizeti ok, melyet a 2007. évi LXXX. a menedékjogról szóló
törvény 31/A §-a szabályozza, a regisztrációt követõen az
ország egész területérõl kerülhetnek az intézménybe menedékkérõk.

ÕRIZETBEN VANNAK
Õrizet elrendelésére a törvény által megszabott kereteken belül elsõsorban az alábbi esetekben kerül sor: elismerést kérõ személyazonossága, illetve állampolgársága
nem tisztázott, fennáll az ismeretlen helyre távozás veszélye, dublini átvételt, vagy visszafogadási egyezmény
alapján történõ átvételt követõen, befogadó állomáson
történõ rendbontás, szabálysértés, vagy bûncselekmény
esetén. Mint a sajtóosztály kérdésünkre jelezte: itt is elõfordulhatnak atrocitások, de jellemzõen ezeket egymás
sérelmére követik el a menedékkérõk.

LEGFELJEBB FÉL ÉVIG
A menekültek addig maradnak ott, amíg a menedékjogi kérelmük ügyében döntés nem születik, feltéve, hogy
õrizetük fenntartását a bíróság is indokoltnak tartja és a
jogszabályban meghatározottak szerint a hatóság indítványára meghosszabbítja. A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal kiemelte: a menekültügyi õrizet legfeljebb hat
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hónapig tarthat, azonban ilyen idõtartamú szabadságkorlátozásra csak ritkán kerül sor. Amennyiben a menekültügyi hatóság döntésével nem ért egyet a külföldi, akkor az
ellen jogorvoslattal élhet.

BEZÁRVA, DE MOZGÁSTÉRREL
Többekben felmerült már a kérdés: de vajon mit
csinál(hat)nak ott, õrizetben ilyen hosszú ideig? A sajtósok
tájékoztatása szerint a központ rendjének fenntartása érdekében az annak vezetõje által meghatározott napirendet
az ott elhelyezett menedékkérõknek be kell tartaniuk. Ebben többek között meghatározásra került az éjszakai pihenõidõ, az étkezés, az orvosi rendelés ideje, a távbeszélõ és
az internetszolgáltatás használatának idõtartama, a látogatás ideje, a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyfélfogadási rendje, a kifogás, kérés, panasz, közérdekû bejelentés elõterjesztésének rendje. Az elismerését kérõ ettõl
függetlenül a lakótérben található helyiségeket az õrizet
idõtartama alatt, a napirendben foglaltak szerint szabadon
használhatja és a menekültügyi õrzött befogadó központ
erre kijelölt részein korlátozás nélkül mozoghat. A szabadidõ eltöltésére kulturális és sportprogramokat, nyelvtanfolyamot, életvezetési tanácsadást is biztosítanak az ott elhelyezettek részére. A jogszabályban meghatározottaknak
megfelelõen a menedékkérõk ellátásban részesülnek, napi
háromszori étkezést, egészségügyi ellátást, havonta tisztasági csomagot is kapnak.
A hivatal sajtóválaszában közölte: jelenleg nem tervezik bõvíteni, fejleszteni a Nyírbátori Menekültügyi Õrzött
Befogadó Központot.
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

KÁLLAY DÉNES: NE JÖJJÖN TÖBB!
A napokban a Nyíregyházi Televízió stúdiójának vendége volt Kállay Dénes, a Nyíregyházán született Kállay
Miklós miniszterelnök unokája, a Kállay Gyûjtemény
alapításában élen járó Kállay Kristóf keresztgyermeke,
unokaöccse. A Németországban, Göttingenben élõ leszármazott a Híregyháza címû mûsorban mesélt gyermekkoráról, valamint arról, hogy dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere hathatós közremûködésével kaphatta vissza (a korábbi hosszú, eredménytelen
huzavona után) magyar állampolgárságát, amit itt vett
át, városunkban. Egyben örömét fejezte ki, hogy a család Bessenyei téri, egykori hajléka a Modern Városok
Program keretén belül történõ felújítása után újra dísze
lesz Nyíregyházának, múzeumi funkcióval, hiszen itt
kap majd helyet a gyûjtemény. Kállay Dénes a Németországot is jelentõsen érintõ migránskérdés kapcsán
elmondta: a kancellár által tavaly hangoztatott „mindenki jöhet” mondatot már szeretnék elfelejteni. Mint
mondta, õ nem politikus, hanem „normál ember” és
sokakkal együtt azt vallja: nem akarják, hogy több érkezzen oda. Szerinte a bejövõk fele nem szíriai, hanem Tunéziából, Afganisztánból, Líbiából érkezik és
még számos helyrõl, viszont szinte mind szíriainak adja
ki magát. Menekültnek mondja magát az, aki azért jön,
hogy pénzt, lakást, ennivalót kapjon. Ezt a németek már
nem akarják, hanem szigorítottak, s akik maradhatnak
is, németül kell tanulniuk és a gyerekeknek iskolába
járniuk. A kulcsszó az integráció, ami szerinte inkább
kisvárosokban mûködik egyelõre, Berlinben például
nem igazán.
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HIRDETÉS

HULLADÉKÉRT
VIRÁGOT AKCIÓ

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. 2016.
szeptember 5. és szeptember 17. között ismét megszervezi a Hulladékért virágot elnevezésû akciót. A két hét során
a különválogatott papír-, mûanyag, öblösüveg-, fém-, csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért
utalványt vagy növényi hulladékból készült komposztot
kapnak a résztvevõk.
Az akció ideje alatt a Korányi Frigyes u. 3. sz. alatti Hulladékudvarban adhatóak le a hulladékok, hétfõtõl péntekig
7 és 17 óra, szombaton pedig 8 és 14 óra között.
Az utalványok a következõ helyeken válthatóak be:
– a Tulipa Kft. üzleteiben,
– az Oázis Kertészeti Áruházban,
– a Júlia fürdõben, a Fürdõházban, a Parkfürdõben, valamint az Aquarius Élményfürdõben,
– a Lap-X Könyvesboltban,
– a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél,
– a Póny Játéküzleteiben (Nyírfa u. 1., Pazonyi út 15., Szegfû
u. 49.), és
– a Kurcz Bt. Kis- és Nagykereskedésben, (a Prima dog üzletben) Nyh., Korányi Frigyes u. 92. sz.,
– az Arany Optika Kft. üzletében (Nyh., Kossuth tér 1.),
– a MasterMind Számítástechnikai Szaküzlet és szerviz üzletében, Nyh., Korányi Frigyes u. 74/A sz.,
– a Móricz Zsigmond Színházban (itt kizárólag 500 és 1000
Ft értékû utalvány váltható be).
A hulladékokért kapható utalványok értékérõl a
www.thgkft.hu oldalon tájékozódhatnak.
Az akció Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Környezetvédelmi Alapjának támogatásával valósul meg.
További információ:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
Nyíregyháza, Bokréta u. 22.
Telefon: 42/594-508, fax: 42/594-539
E-mail: pr@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Nyitott Városháza
2016.
Szeptember 17-én ismét megnyílnak a Városháza
kapui az érdeklõdõ nagyközönség elõtt. A „Nyitott
Városháza” program idén is számos meglepetéssel
várja a látogatókat.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ
Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a napokban
postázta a nyilvántartott adózók folyószámla-egyenlegét tartalmazó 42 103 db értesítést a 2016. augusztus 2. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével. Az értesítõ tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a 2016. II. félévre esedékes helyi adókat,
valamint a gépjármûadót és az esetleges késedelmi
pótlékot. A 2016. II. félévre esedékes adók befizetési
határideje szeptember 15-e.
Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy
a fizetési határidõre érdemes odafigyelni, mivel 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.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya
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A program célja, hogy a városlakók ingyenes tárlatvezetéssel megismerjék a Városháza történetét, a Polgármesteri Hivatal impozáns mûemlék épületét, azokat a helyiségeket, ahová a mindennapos ügyintézés
során nem juthatnak be.
Regisztráljanak és ismerjék meg a Város Házát!
Talán sokaknak vonzó lehet, hogy a látogatók a díszteremben beülhetnek a képviselõk székeibe és próbaszavazáson vehetnek részt, vagy a polgármester hivatali helyiségében – ahová hétköznap csak a munkatársak, a tárgyalópartnerek és a vendégek léphetnek
be – helyet foglalhatnak a polgármesteri székben.
A Nyitott Városháza programban dr. Kovács Ferenc
polgármester, Jászai Menyhért és dr. Ulrich Attila alpolgármesterek, valamint dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ ingyenes tárlatvezetéssel várják az érdeklõdõket az alábbi idõpontokban:
szeptember 17. (szombat):
10.00, 11.30, 13.00, 14.30 óra.
A tárlatvezetéseken elõzetes regisztráció alapján
lehet részt venni.
Jelentkezés a regisztracio@nyiregyhaza.hu e-mail
címen, vagy munkaidõben a 42/524-507 telefonszámon lehetséges.
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SZIGLIGET

SZIGLIGETI NYÁR – NYÍREGYHÁZI ISKOLÁSOK A BALATONON
Idén közel 1200, nyíregyházi lakhellyel rendelkezõ,
nyíregyházi székhelyû alapfokú iskolában tanuló gyermek
táborozhatott 10, hétfõtõl szombatig tartó turnusban (június 21. és augusztus 24. között) a szigligeti önkormányzati gyermeküdülõben, jelentõs városi támogatással. Az
önkormányzat a részvételi lehetõséget kiterjesztette a
gyakorló, egyházi és alapítványi iskolákban tanuló minden, nyíregyházi lakhellyel rendelkezõ diákra.
– Az önkormányzat tulajdonában lévõ Szigligeti Gyermeküdülõt a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelteti, mely a
folyamatos felújításokkal arra törekszik, hogy minél több
nyíregyházi gyermek számára biztosítson felhõtlen, élményekben gazdag, kellemes kikapcsolódást a Balaton partján – tudtuk meg dr. Hudákné Fábián Nóra táborvezetõtõl, aki a szakmai koordinálást is végzi. Az elmúlt években sikerült a faházak tetõszerkezetét, csatornáit felújítani, a kerítést kicserélni, modernizálni, a vizesblokkot, konyhát, betegszobát kialakítani. Idén fagyasztóládák, hûtõk,
gázzsámoly, tányérok, kancsók, sportszerek, kazán, utánfutó, mosógép, ágyak vásárlására került sor, illetve a tanári szobák emeletes ágyainak cseréje is megtörtént.

télkedõ 5 fõs gyõztes csapatát (Jókai Mór Református Általános Iskola) egy egyhetes szigligeti nyaralással díjazta.

NEM CSAK A STRAND VOLT JÓ!

ÉLMÉNYDÚS HETEK

Végül álljon itt néhány találomra kiválasztott visszajelzés a rengetegbõl, két iskola diákjaitól:
„Mindent elmond, hogy ezen a nyáron már ötödik
alkalommal voltunk a szigligeti tábor vendégei, és minden évben élményekkel teli szívvel jöttünk haza. A programok nagyon színesek, és ami már második éve nagy
sikert arat, az a fantasztikus badacsonyi dzsiptúra. Izgalmas száguldozás után a Badacsony tetejérõl csodálatos balatoni panorámában gyönyörködhetünk. A szigligeti várjátékokat is nagyon élvezzük, mivel mindig
valami újdonsággal lepnek meg minket az elõadók. A
táborvezetõ, Nórika néni rendkívül kedves és közvetlen, bármilyen problémánkkal nyugodt szívvel fordulhatunk hozzá.”
Bem József Általános Iskola
8. b osztályos lánycsapata

– Voltak olyan gyerekek is, akik életükben elõször jártak
a Balatonon, esetleg földrajzórán tanultak csak a látottakról. Ez a nyár igazán kegyes volt a táborozókhoz. A strandolás mellett azonban a Festetics-kastély, a Kastély Amazon Ház Látogató Központja, a Badacsonyba vezetõ hajóút, dzsiptúra, a Szigligeti vár, a sárvári élményfürdõ, a
bulihajó is lenyûgözte a csoportokat – nyilatkozta dr.
Hudákné Fábián Nóra. A táborvezetõ hozzátette: örömmel
tapasztaltuk, hogy a Szigligeti Gyermeküdülõ egyre nép-

„Én a sárvári élményfürdõt élveztem a legjobban,
de amúgy az egész hét nagyon jó volt!”
Kocsi Melinda (4. a) Bem iskola
Mindennap fürödtünk a Balatonban, és nagyon szép
helyeken jártunk. A keszthelyi Festetics-kastély volt a
legszebb!”
Rettegi Réka (5. c) Bem iskola

TÁMOGATOTT NYARALÁS
Ebben az évben összesen 240 diák kaphatott 10 000 forint értékben üdülési támogatást, mely jelentõsen csökkentette a táborozási költségeket, ami az útiköltségen túl a közüzemi díjakat, a strandbelépõt, a szállás és a háromszori étkezés költségét, valamint a szakmai programok díját is tartalmazta. A szakmai koordinátor elmondta: most is biztosítottak a nyíregyházi civil szervezetek (nyugdíjasklubok) részére is idõpontot elõ- és utószezonban, valamint az önkormányzat a Városvédõ Egyesület által meghirdetett helytörténeti ve-
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„A Szigligeten töltött hét több szempontból is szuper volt:
az izgalmas programok, a finom ételek és nem utolsósorban
a jó társaság miatt.” Szabó Levente (8. a) Bem iskola

szerûbb. A turnusok végén ebben az évben is elégedettségi
felmérõ lapokat töltöttek ki a tábor lakói, amiket figyelembe vesznek a jövõ év tervezésénél. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

„ Az utolsó este fénypontja a diszkóhajó volt, ahol
egy kitûnõ diszkós fergeteges hangulatot teremtett. Sajnos már tudtuk, hogy másnap reggel utazunk haza, de
megfogadtuk, hogy jövõre se hagyjuk ki ezt a tábort.”
Kovács Ditta (6. b) Zelk iskola
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REPÜLÕNAP

REPÜLÕNAP VASÁRNAP!
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási
Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat 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 meghatározott idõpontban kerül sor.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást 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. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

Helikopterbemutató, mûrepülés, ejtõernyõs ugrás. Csak néhány program azok közül, melyek a szeptember 4-én megrendezendõ Repülõnapon várják az érdeklõdõket. Nyíregyháza vezetése saját költségvetésbõl szervezi a napot, melyre a belépés
ingyenes.
– A Tréner Kft.-t kértük fel a szakmai
munka elvégzésére, akiknek nagy tapasztalatuk van mind a repülés, mind a hasonló események szervezése kapcsán. Szerettük volna, ha Gripen vadászgépek is repülhetnek Nyíregyháza fölött, de épp NATO
gyakorlat van, így õk készenlétben állnak
majd. A szabolcsi megyeszékhely mindig
is híres volt pilótaképzésérõl, ezért is tartottuk fontosnak egy repüléshez kapcsolódó rendezvény támogatását – mondta dr.
Ulrich Attila alpolgármester. Nyíregyházán
1968-ban kezdõdött a pilóták oktatása, és
többek között Farkas Bertalan, hazánk
egyetlen ûrhajósa, és Veres Zoltán, mûrepülõ Európa-bajnok is itt végzett.

BAJNOKI BEMUTATÓK
– Veres Zoltánnal nagyon jó a kapcsolatunk, és azonnal igent mondott a felkérésünkre, így két bemutatót is tart, egyet vasárnap délelõtt, egyet délután. De ezen kívül is lesz látnivaló, hiszen ejtõernyõs ugrás, léggömbvadászat, kötelékrepülés és
helikopteres bemutató is várja az érdeklõ-

dõket – mondta Horváth Péter, a Tréner Kft.
ügyvezetõje. A cég azzal is büszkélkedhet,
hogy Nyíregyházán képzi a Wizz Air a pilótáit. Rövidesen 18 hallgató kezdi meg tanulmányait, akik kezdetben kis repülõgépekkel gyakorolnak, késõbb pedig Hollandiában szimulátoron folytatják a tanulást.
Végzett kapitányként nagy utasszállító repülõket vezetnek majd.
A szeptember 4-ei Repülõnapra ingyenes autóbuszjáratok is indulnak a Búza térrõl vasárnap reggel 9.00 és 9.30 órakor. Érdemes tömegközlekedéssel kimenni a repülõtérre, mivel a belépés ugyan ingyenes, de
a parkolásért fizetni kell. A nap folyamán a
bemutatók mellett kiegészítõ és gyerekprogramok is várják a családokat, míg a rendezvényt egy koncert zárja.
(Szerzõ: Dankó László)

TE IS LEHETSZ
NYELVZSENI!
EGY MÓDSZER, HÁROM LÁNY – HARMINCKÉT NYELVVIZSGA!
Amikor Virág, Zsófi és Blanka néhány
éve a Kreatív Nyelvtanulással elkezdtek
nyelvet tanulni, õk sem gondolták, hogy
ilyen sikeres nyelvtanulók lesznek. Virág és Blanka átlagos nyelvtanulónak tartotta magát, 27 évesen mindössze egy
nyelvbõl volt bizonyítványuk. Életük
nagy felfedezésének érzik a módszerrel
való megismerkedést. Azóta ugyanis Virág kilenc, Blanka pedig tizenhárom
nyelvbõl szerzett középfokú nyelvvizsgát. Zsófi pedig 18 éves „kreatív nyelvtanuló”, negyedikes gimnazistaként már
tíz nyelvbõl vizsgázott sikeresen, teljesítménye korosztályában egyedülálló.
Könnyedén, három-négyhavonta tettek
középfokú nyelvvizsgát, a felkészüléshez
kizárólag a Kreatív Tananyagot használták. Figyelem, manapság gyakori, hogy a
középfokú nyelvvizsga hiánya miatt a végzõsök fele nem veheti át diplomáját!
A tananyag kidolgozója, Gaál Ottó 27
nyelvvizsgájával a nyelvtanulás egyéni
bajnoka Magyarországon. Három dolog,
amiért érdemes ezzel a tananyaggal tanulni:
1. A könyvben szereplõ 8000 kétnyelvû mondatrész, mondat és a hanganyag

megtanít beszélni – tanári segítség nélkül.
2. A könyv tartalmazza a középfokú
nyelvvizsga nyelvi anyagát – ezt a lányok
eredményei is bizonyítják.
3. Kiváló módszer újrakezdésre, szinten tartásra, sõt – újra elõvéve – bármikor
felfrissíthetjük vele nyelvtudásunkat anélkül, hogy be kellene iratkoznunk egy
nyelvtanfolyamra.
További információ az alábbi honlapon
található, illetve az elõadáson, ahol elmondjuk a titkot, hogyan lehet minden
olyan emberbõl sikeres nyelvtanuló, aki
valóban komolyan gondolja, hogy elsajátít egy idegen nyelvet.

Gaál Ottó nagysikerû tankönyveinek bemutatója Nyíregyházán!

ÚJ ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó!

Tananyagok megtekinthetõk és 21 990 Ft-os egységáron megvásárolhatók:
Nyíregyházán a Váci Mihály Kulturális Központban (Szabadság tér 9.) 2016.
szeptember 6-án (kedd) és szeptember 13-án (kedd) 17–19 óráig (262-es terem).
www.kreativnyelvtan.hu
Infó és megrendelés: Hudi Tibor 06-30/318-4953

2016. SZEPTEMBER 2.

13

SPORT

AUGUSZTUS

VASÁRNAP

14

AUGUSZTUS

SZOMBAT

20

SÚLYOS ARANYAK

ÁLLAMI ELISMERÉS

Tamásiban rendezték az U15–U17es Országos Súlyemelõ Bajnokságot. A
nyíregyházi Urbán Ákos a 77 kg-os
súlycsoportban 110 kg-os szakítás és
135 kg-os lökés után 245 kg-os összetett eredménnyel az 1. helyen végzett.
Ákos lett a legeredményesebb ifjúsági
versenyzõ, valamint az abszolút legjobb is. Szintén elsõ lett a serdülõ 85
kg-os súlycsoportban Ádám Dániel. A
nyíregyházi versenyzõ szakításban 85,
lökésben 103 kg-ot teljesített, így 188
kg-os összteljesítménnyel megnyerte a
bajnokságot.

Augusztus 20-a alkalmából állami kitüntetéseket adtak át. A Magyar Érdemrend lovagkeresztje elismerést kapott
Szondy György, a nyíregyházi Arany
János Gimnázium és Általános Iskola
nyugalmazott címzetes igazgatója, a
Nyíregyházi Vasutas Sport Club úszó
szakosztályának volt vezetõje, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Úszó Szövetség korábbi elnöke, versenybíró. Évekig a Nyíregyházi Városi Diáksport Egyesület elnökeként és az önkormányzat
sportbizottságának, majd az oktatási bizottság tagjaként is dolgozott.

IRÁNY A PARALIMPIA!

A jövõ héten utazik a riói paralimpiára
Veres Amarilla. A nyíregyházi kerekesszékes vívó világkupán végzett már az elsõ háromban, most az egyik legfiatalabb versenyzõként teher nélkül utazhat a játékokra.
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ÖT BOX-ÉREM

GOLF-CÍMVÉDÉS

Halásztelken rendezték a Vadmacskák a ringben elnevezésû nemzetközi
nõi ökölvívó tornát, ahol az NYVSC Big
Boxing öt versenyzõvel vett részt. Az
57 kg-ban nyíregyházi siker született,
a felnõtteknél Nagy Kitti az elsõ, csapattársa, Kovács Klára a második lett.
A serdülõknél Vastag Sára a dobogó
harmadik fokára állhatott. A junior 54
kg-ban Molnár Enikõ harmadik lett, míg
a junior 52 kg-ban Magyar Boglárka az
ezüstérmet szerezte meg, azaz Nagy
Lajos és Nagy Márk mind az öt tanítványa dobogón végzett.

Závaczki Bálint, a Magyar Junior golf
válogatott tagja címvédõként érkezett
a 27. Magyar Junior és Nyílt Golfbajnokságra. A nyíregyházi versenyzõ
szinte napra pontosan egy éve ennek a
bajnokságnak a megnyerésével került
fel a felnõtt férfi amatõr világranglistára. A háromnapos versenyen nagy csatában utasította maga mögé egy 18 és
egy 16 éves válogatott társát, amellyel
megvédte a tavalyi, 13 évesen megszerzett bajnoki címét. Ezzel az eredményével felállhatott a nyílt kategória dobogójának a 3. fokára is.

Az utolsó edzések egyikét végezte a héten Veres Amarilla. A kerekesszékes vívó élete elsõ paralimpiájára készül. Párbajtõrben
két magyarnak szoríthatunk, a nyíregyházi
sportoló mellett Krajnyák Zsuzsa is ott lesz
a másik ágon, így legjobb esetben a fináléban is találkozhatnak. Amarilla mindössze
23 esztendõs, két éve kezdte a kerekesszékes
vívást, így óriási meglepetés, hogy a világranglistán a 9. helyen áll, és ezzel kiharcolta a paralimpiai indulás jogát. Egyáltalán
nem izgul a verseny miatt.
– Ugyanúgy edzünk mint a világkupa versenyek elõtt, úgy érzem, jó formában vagyok. Elmegyünk, vívunk, majd hazajövünk.
Nagyon büszke vagyok arra, hogy Magyarországot képviselhetem majd Rióban, életem eddigi legrangosabb versenye lesz.
Nemcsak magamért, a klubomért, a hazá-

mért küzdök majd, hanem azokért a fogyatékkal élõkért is, akik nem lehetnek ott a
paralimpián – mondta Veres Amarilla.
Edzõje, Pákey Béla bízik abban, hogy sikerül majd jó eredményt elérni, de nem
akar terhet rakni versenyzõje vállára.
– Amikor elkezdtük a közös munkát, tudtam, hogy kijutunk majd a paralimpiára, de
arra nem számítottam, hogy ilyen gyorsan.
Ez az eredmény jót tehet Amarillának és a
kerekesszékes vívás népszerûsítésének is –
mondta az NYVSC vívómestere.
A fogyatékkal élõ sportolók seregszemléjén 43 fõs magyar sportolói delegáció
vesz részt, ekkora létszámú egyéni versenyzõi csapat soha nem indult még Magyarországról. Nem sok hiányzott ahhoz sem,
hogy Veres Amarilla csapattársa, Tarjányi
István is ott legyen Rióban, de õt csak az
elmúlt hónapokban minõsítették át másik
sérülési kategóriába, ahol azóta szép eredményeket ér el, de már nem kvalifikálhatta
magát. Amarilla viszont csapatban is indul,
szeptember 13-án és 15-én szurkolhatunk
neki.

EB SELEJTEZÕ AZ ARÉNÁBAN!
Õsztõl beindul a nagyüzem a Continental Arénában. A férfikosarasok, -kézisek, a
nõi röplabdások és a Kölcsey kézilabdagárdája mellett válogatott találkozókat is
rendeznek a felújított sportcsarnokban.
Rögtön november 2-án a férfi kézilabda
nemzeti csapat érkezik, mely Lettország
ellen lép pályára EB selejtezõn.

AUGUSZTUS

VASÁRNAP

28

AUGUSZTUS

HÉTFÕ

29

A TABELLA ÉLÉN

TENISZ-FÕTÁBLA

Az elsõ félidõben több nagy helyzete is volt a Nyíregyháza Spartacusnak
Dorogon, de nem sikerült gólt szereznie, fordulás után viszont megszerezte
a vezetést a Nyíregyháza, amikor egy
beadás után Dragóner juttatta a kapuba a labdát. A Szpari megtartotta elõnyét, 1–0-ra gyõzött, és ezzel az NB IIes tabella élére állt. Az együttes a hétvégén a válogatott VB selejtezõje miatt nem játszik, bajnokit legközelebb
szeptember 11-én rendeznek.

13 év után került ismét fõtáblára magyar teniszezõ Grand Slam tornán, azaz
a világ legrangosabb versenyén. A nyíregyházi Fucsovics Mártonnak korábban
még soha nem sikerült a selejtezõbõl továbbjutnia, ezúttal viszont nagyszerûen menetelt New Yorkban. Érdekesség,
hogy utoljára, 2003-ban épp jelenlegi
edzõje, Sávolt Attila lépett tovább magyarként a selejtezõbõl. Fucsovics Marci
végül a fõtáblán vereséget szenvedett
egy spanyol teniszezõtõl.
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– Már aláírtuk a Magyar Kézilabda Szövetséggel a megállapodást, így tétmérkõzésen fogadhatjuk a nemzeti csapatokat.
Ismerve a hagyományokat, most is telt házra számítunk, hiszen korábban barátságos
meccseken is mindig megtelt a nézõtér.
Most a felújításnak köszönhetõen minden
feltétel adott ahhoz, hogy EB selejtezõnek
is otthont adhassunk – mondta Kósa Árpád,
a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.
A következõ rangos mérkõzésre sem kell
sokat várni, december 5-én és 6-án a világbajnok spanyol futsal válogatott játszik
Magyarország ellen két találkozót. Röplab-

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

dában, amennyiben továbbjut az EB selejtezõk után a nõi csapat, több meccset is
Nyíregyházára szeretnének hozni, de kulturális események is lesznek. Az elsõ ilyen
a Cantemus Kórusfesztivál volt, melyen
több mint kétezren vettek részt augusztus
20-án. Hasonló nagy koncerteket szeretnének rendezni a következõ hónapokban,
többek között a Piramis együttes léphet
majd színpadra, de lesz Retró Fesztivál is
és a nyíregyházi nagy cégek is a Continental
Arénában tartják évzárójukat.
AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ
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PROGRAMOK

PROGRAMOK
KÉPZÕMÛVÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Nyíregyháza MJV képzõmûvészeti ösztöndíjasainak beszámoló kiállítására várják az
érdeklõdõket a Pál Gyula Teremben. Megtekinthetõ: szeptember 17-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között. A
VIDOR Fesztivál keretében bemutatkozó mûvészek: Székhelyi Edith festõmûvész, Szolanics Elvira keramikus iparmûvész,
Verebélyi Olga szobrászmûvész.
A HÁROM JÓ TANÁCS. A Burattinó Bábszínház elõadásai: szeptember 3-án 16.00: A három jó tanács. 4-én 10.00:
Ki altatta el a tejet? Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2.
emelet.

HANGOK ÉS HARANGOK
A Szent István-bazilikából 2016. augusztus 21-én
Erdõ Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek áldásával és védnöksége alatt, útjára indult a Kárpát-medencét átölelõ klasszikus zenei fesztiválsorozat. A Hangok és Harangok címmel zajló, az év legnagyobb jótékonysági fesztiválsorozat fõvédnökségét
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr, védnökségét pedig Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere vállalta.
Mága Zoltán jótékonysági koncertje Nyíregyházán
2016. szeptember 14-én 19.00 órai kezdettel lesz a
Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus Fõplébánia
Templomban.
IGRICE NAP. A 10. Sóstó-Sóstóhegyi Igrice Napra várják
az érdeklõdõket szeptember 3-án 9.30-tól, a sóstóhegyi iskola udvarán. Programok részletesen: nyiregyhaza.hu. A részvétel ingyenes.
NÉPMESE ÉS RAJZ. A Váci Mihály Kulturális Központ a Magyar Népmese Nap jegyében népmesemondó versenyt és rajzpályázatot hirdet óvodás, alsó és felsõ tagozatos diákok, valamint fogyatékkal élõ fiatalok részére. Jelentkezési és pályázati
feltételek: www.vacimuv.hu, nepmese2016@gmail.com.
SZENTÉVI RENDEZVÉNY. A Ferenc pápa által meghirdetett Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentéve alkalmából megrendezendõ soron következõ ünnepi esemény, meghívott
vendégei – természetesen a hívek mellett – a közélet és gazdasági élet szereplõi. Idõpont: szeptember 4. Helyszín:
Örökösföldi Isteni Irgalmasság Templom, Nyíregyháza,
Szentháromság tér. Program: 15.00 Isteni Irgalmasság órá-

ÜNNEPELT A SUNSHINE

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Andó Károly (4. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. szeptember 5., 17.00 óra.
Helyszín: Rákóczi u. 23.
Mussó László (12. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
51. sz. szavazókör (Árpád u., Damjanich u., Huszár
sor, Toldi u., Móricz Zs. u., Lehel u. egyes részei).
78. sz. szavazókör (Nagyvárad u., Semmelweis u.
páratlan oldala és a Keleti Márton u., Orosi út,
Kállói út által határolt terület).
Idõpont: 2016. szeptember 5., 17.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda, Luther u. 3.
Képviselõi fogadóóra a körzeti megbízott részvételével.
Idõpont: 2016. szeptember 5., 18.00 óra.
Helyszín: Kistelekiszõlõ, Általános Iskola, Koszorú u. 10.
Bajnay Kornél Miklós (14. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. szeptember 5., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. szeptember 6., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2016. szeptember 7., 17.00 óra.
Helyszín: Nyírjes, orvosi rendelõ.
ja. 16.00 Elõadás: Seszták Oszkár, megyei közgyûlés elnöke. 17.00 Ünnepi Szentmise: Palánki Ferenc megyés püspök. 18.00 Agapé.
ARGENTIN TANGÓ. Szeptember 5-én az Alvégesi Mûvelõdési Házban 18.00 órától kezdõ argentin tangó kurzus indul, majd ezt követõen 19.30-tól már a Kizomba alaplépéseit ismerhetik meg az érdeklõdõk. Információ: 42/462-400.

ÕSZI VÁROSNÉZÉS
A nagy sikerre való tekintettel tovább folytatódik az
ingyenes városnézés Nyíregyházán. 2016. szeptember
15. és október 15. között minden pénteken 14.00 órától, ingyenes városnézésre várja a turistákat és a városlakókat Nyíregyháza belvárosába a Nyírség Turizmusáért Egyesület. Gyülekezõ és indulás a Városháza fõbejáratától, a túra idõtartama 1 óra. Létszám: minimum
6 fõ, maximum 20 fõ. Részvételi szándékot a következõ elérhetõségen kell jelezni: Nyírség Turizmusáért
Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1., 06-30/
629-7424, koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.

SHULCZ SAROCK
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KÕ-SZÍN-TÉR. A Váci Mihály Kulturális Központ és a NyírMárvány „Igazgyöngy” Alapítvány várja az érdeklõdõket
szeptember 10-én 14.00 órára, a Kõ-Szín-Tér Nemzetközi Kõszobrász és Festõ Mûvésztelep gyûjteményébõl válogatott kiállításra. A kiállítást Szemadám György, Munkácsy Mihálydíjas, Érdemes Mûvész, a Magyar Mûvészeti Akadémia elnökségi tagja nyitja meg. Megtekinthetõ: a Váci Mihály Kulturális Központban szeptember 24-éig, naponta 9.00–19.00
óráig. Információ: 42/411-822, www.vacimuv.hu.

ÁSVÁNYBÖRZE NYÍREGYHÁZÁN
A Váci Mihály Kulturális Központ idén már 30. alkalommal szervezi meg Nemzetközi Ásványbörzéjét,
amely ezen a hétvégén (szombat 10.00–18.00, vasárnap 9.00–16.00) várja a látogatókat a központi épület
aulájában. Belépõ: 200 Ft/fõ.
JELNYELV BEMUTATÓÓRA szeptember 16-án 15.00 és
16.30 órakor a Váci Mihály Kulturális Központ 2. emeletén, a
222. teremben. A1 szintû tanfolyam indul szeptember 23-án.
Érdeklõdni: a helyszínen vagy e-mailben (pagopago70@freemail.hu). Telefon mellõzve, az oktató siket.
KIÁLLÍTÁSOK. A Hajdúnánási Ifjúsági Mûvésztelep munkáiból nyílt kiállítás, valamint a Nyíregyházi Nemzetközi Fametszõ Mûvésztelep alkotásaiból összeállított válogatás tekinthetõ meg a Nyíregyházi Városi Galériában, amely szeptember 17-éig várja a látogatókat keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óra között.

ÚSZÓ ALKALMATLANSÁGOK

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Molnár Ibolya festménykiállításának megnyitójára várják az érdeklõdõket szeptember 6-án
16.30-tól. A tárlatot megnyitja: Szepessy Béla grafikusmûvész. Megtekinthetõ: szeptember 30-áig, a könyvtár nyitvatartási rendjében. Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár kamaraterme.
TÁRLAT ÉS TÁNCDAL. A Bencs Villa programjai: szeptember 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.

A 15. születésnapját ünnepelte a Sunshine Rádió
szombaton a Nyír Plaza parkolójában. A kereskedelmi csatorna jubileumi programja már délelõtt elkezdõdött sporttal és bemutatókkal, majd délutánra sztárfellépõkkel népesült be a színpad. Itt volt többek között Oláh Gergõ, Kasza Tibi és az Animal Cannibals,
valamint megválasztották a Miss Summer Sunshine
szépségverseny gyõztesét.

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

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár emléksarokkal kíván tisztelegni Farkas „Shulcz” Tibor
mûsorvezetõ, disc-jockey, Nyíregyháza zenei életének legendás alakja elõtt. Az állandó kiállítást megnyitja: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató, szeptember 5-én 14.00 órától. Megemlékezõk: Farkas Tiborné,
Sinka Zoltán Gábor. Gitáron közremûködik: Zboray
Károly „Bütyök”. Helyszín: a könyvtár Médiatára.

Idén is megrendezték Nyíregyházán az Úszó Alkalmatlanságok Tréfás Vetélkedõjét a Bujtosi tavon. Az AirAqua Búvárklub már 6. alkalommal várta a tréfás kedvû versenyzõket. A rendezvényt ebben az esztendõben az Örökösföldi Családi Egészségnap keretében tartották, melyet tavaly hagyományteremtõ szándékkal
hívott életre Tóth Imre, a településrész önkormányzati
képviselõje. A verseny szabályai szerint kizárólag olyan
tárgyakkal lehetett vízre szállni, amelyek úsznak, de
eredendõen nincs vízi rendeltetésük. A házilag épített
úszó tárgy alapanyaga bármi lehetett, a kikötés csupán
az volt, hogy az eszköz eredeti rendeltetése ne vízi szállítás legyen, és a versenyzõk evezéshez sem használhattak klasszikus lapátokat. A Bujtosi tavon úszó alkalmatlanságoknak csak a versenyzõk fantáziája szabott
határt. Úszott a tavon koporsó, autó és bicikli is.

15

HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

95 ÉVE NYITOTTA KI KAPUIT
A KIRÁLYI KATOLIKUS FÕGIMNÁZIUM 1.
1920. október elején Bencs Kálmán polgármestert felkereste dr. Viszota Gyula min. tanácsos, a fõgimnáziumok
ügyosztályvezetõje és dr. Ady Lajos tankerületi fõigazgató. A vendégek a kultuszminiszter azon óhaját tolmácsolták a város elsõ emberének, hogy pártfogolja egy állami,
esetleg katolikus gimnázium felállítását. A polgármester ígéretet tett arra, hogy a szükséges építkezéshez a város önköltségi áron fogja a téglát biztosítani.
Az új fõgimnázium ügye a városban „általános érdeklõdést keltett”, de nem mindenki tetszését nyerte el.
A következõ év tavaszán a közgyûlés többsége nemmel
szavazott a vallási és tanulmányi alap azon kérésére,
hogy a város biztosítson építési telket és önköltségi áron
téglát a felállítandó új katolikus gimnázium javára. E
kedvezõtlen döntés ellenére a vallás- és közoktatásügyi
miniszter mégis elrendelte az iskola megnyitását, amely
az új épület elkészültéig a római katolikus egyház tulajdonában lévõ épületek egyikében nyert elhelyezést. A
beiratkozások viszont igazolták az új gimnázium alapítását, hiszen akár egy párhuzamos osztályra is lett volna
igény, de a kultuszminiszter csak 65 tanuló felvételét
engedélyezte.
Az elsõ tanévnyitót 1921. szeptember 4-én tartották
meg a római katolikus egyház elemi iskolai épületében.
Énekes János kanonok, iskolaszéki elnök, aki szintén sokat tett az iskola létrejöttéért, ünnepi beszédében örö-
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mét fejezte ki, hogy az új gimnázium megnyitása ellenére az Evangélikus Fõgimnázium létszáma sem csappant meg és a polgári iskolába is jutott bõségesen tanuló. A Dunántúlról érkezõ dr. Néveri Jánost bízták meg
az igazgatói teendõk ellátásával. Tanévnyitó beszédében kifejezte, hogy „vissza kell vezetnünk a nemzetet a
kereszthez, a jövõt, az ifjúságot, a nemzet palántáit, jó
talajba, a valláserkölcsi alapra helyezett nevelõiskola
talajába kell ültetnünk”. Moravszky Ferenc, az Evangélikus Fõgimnázium igazgatója „testvéri együttérzésérõl”
biztosította az új iskolát, amelyet Miklóssy István,
hajdúdorogi püspök is köszöntött.
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