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TÁBORZÁRÓ.
Most már valamennyi
önkormányzati tábor
bezárta kapuit. Idén
hét helyszínen 1880
gyermek töltötte
hasznosan szünidejét.

STARTOL A VIDOR.
Ma elstartol az év
legvidámabb hete.
Idén 16. alkalommal
szervezik meg a
VIDOR Fesztivált
Nyíregyházán.

TÖBB MINT 200 ÚJ MUNKAHELY!
A tervek szerint 6–6,5 millió eurót fordít jelenlegi te-

lephelyének bõvítésére az autóipar számára kezelõ- és
burkolati elemeket fejlesztõ és gyártó Eissmann Auto-
motive Hungaria Kft. városunkban – jelentette be a né-
met tulajdonú társaság ügyvezetõje múlt héten pénteken
Nyíregyházán.

Böszörményi Attila a nyíregyházi leányvállalat alapítá-
sának 20. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen ar-
ról beszélt, hogy a társaság tavaly vásárolta meg a beru-

házáshoz szükséges telket, amelyen a meglévõ 16 ezer
négyzetméteres gyártócsarnokhoz hasonló nagyságú
üzemegységet építene fel.

A FEJLESZTÉS JÖVÕRE ELKEZDÕDIK

A beruházás elsõ részében a mostani gyártóterület
egyharmadával bõvítenék a gyárat, a fejlesztés 2018-
ban vagy 2019-ben kezdõdhetne el – közölte az ügy-
vezetõ, hozzátéve, az új beruházással kétszázzal több,

SZÍNPADON VOLT A FÉL VILÁG

PROGRAMDÖMPING A HÉTVÉGÉN

Bár a nyári vakációnak hamarosan vége, most sem szûkölködhetünk szabadtéri
programokban. Nemrég ért véget a Nemzetközi Néptáncfesztivál, holnap és hol-
napután pedig már a XV. Huszártalálkozót rendezik meg a városban. Persze nem-
csak ezt, hiszen ma kezdetét veszi a VIdámság és Derû ORszágos seregszemléje, a
VIDOR Fesztivál is, ami garantáltan idén is igazi kikapcsolódás lesz kicsinek és
nagynak, városlakónak és vendégnek egyaránt. A hétvégén más hírességek mellett
fellép például a Rumbanamá, a Margaret Island és a Skafunderz is. Bár a jókedv és
a felhõtlen szórakozás garantált, arról azért ne feledkezzenek meg a kedves város-
lakók és az ideérkezõ vendégek, hogy a fesztivál ideje alatt – mindenki biztonsága
érdekében – a belváros sétálóövezetébe kerékpárral behajtani tilos!

mintegy 1100 munkavállaló dolgozhatna az Eissmann-
nál. A nyilvános cégadatok szerint a magyarországi le-
ányvállalat 2016-ban 21,5 milliárd forintos nettó árbe-
vételt ért el a 2015-ös 19,9 milliárd forinthoz képest.
Adózott eredménye alig változott a két évvel ezelõtti
adatokhoz képest, 2015-ben 1 milliárd 625 millió fo-
rint, míg 2016-ban 1 milliárd 609 millió forint nyeresé-
get realizált.

(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: MTI és Dér Vivien)

Az elmúlt napokban nyolc országból 400 táncos érkezett Nyíregyházára, hogy izgalmas és látványos produkciókat
mutassanak be – nem mellesleg zenekaraikat is hozták magukkal, ami még teljesebbé tette az élményt. A 8. Nyírség
Nemzetközi Néptáncfesztiválon táncházak, ételkóstolók és vásár is várta az érdeklõdõ nagyközönséget. Nyíregyházán
színpadon volt a fél világ, méghozzá nemcsak a Váci Mihály Kulturális Központban és a Szabadtéri Színpadon, hanem
a Kossuth téren is, ahol a világhírû együttesekkel akár táncra is perdülhetett bárki. (Képes visszatekintõnk a 4. oldalon.)
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KARDOT RÁNTOTTAK
Rendõri díszelgés tette még felejt-

hetetlenebbé a Nyíregyházi Rendõr-
kapitányság tisztjének házassági ce-
remóniáját szombat délután. Csépke
Attila és Csépke-Bessenyei Nóra kar-
dos esküvõjén még a járókelõk is meg-
hatódtak.

LAKÓ-PIHENÕ ÖVEZET LETT
Lakó-pihenõ övezet lett a Virágfürt

és a Móra Ferenc utca Oroson. Az arra
közlekedõk 20 km/órás sebességgel
haladhatnak az érintett utcákban. A
nagyobb biztonság érdekében a
NYÍRVV munkatársai egy parabolatük-
röt is felszereltek a Napsugár utcára.

ÚJRAFESTETT PADOK
Javította a padokat a Kossuth és a Sza-

badság téren a NYÍRVV Nonprofit Kft. A
munkálatok során kicserélték az ülõhe-
lyek elhasználódott elemeit, valamint
lecsiszolták és újrafestették a padokat.
A helyreállításhoz közel fél köbméter
fenyõ fûrészárut használtak fel.

NÓTADÉLUTÁN
A közelmúltban Rozsnyai György

magyar nóta énekes, elõadómûvész
szervezésében a Nyíri Fészek vendég-
lõben telt házas mûsort adtak az általa
meghívott elõadók részvételével, akik-
kel korábban együtt dolgozott. A sikerre
való tekintettel eldöntötték: folytatják.

VIGADT ROZSRÉT
Idén is az augusztus 20-ai ünnepet

megelõzõen, szombaton rendezték
meg a Rozsréti Vigasságokat, melyen
színvonalas közösségi programokat
kínáltak a városrész lakóinak. Volt fo-
cibajnokság, fõzõverseny, és az ünnepi
program részeként kenyérszentelés is.

CSALÁDI NAP BORBÁNYÁN
A családról és a fociról szólt az au-

gusztus huszadika Borbányán. A helyi
Mûvelõdési Ház és a Petõfi DSE kö-
zös szervezésében létrejött kispályás
focibajnokság mellett ünnepi misével,
kenyérszenteléssel és sütés-fõzéssel
kedveskedtek a városrész lakóinak.

ÜNNEPSÉG OROSON
Augusztus huszadikáról emléke-

zett meg az orosi városrész is. Az új
kenyeret Fehér János református lel-
kész áldotta meg. Az ünnepségen be-
szédet mondott dr. Tirpák György, a
településrész önkormányzati képvi-
selõje.

PAPAGÁJSHOW
Államalapító Szent István király ün-

nepén is megtelt a Nyíregyházi Állat-
park látogatókkal. A szeszélyes, hol
borulást, hol esõt hozó idõjárás elle-
nére már a délelõtti órákban is tömött
sorok várták a 3 papagáj, Harley, Da-
vidson és Morgó bemutatóját.

HUSZÁRTALÁLKOZÓ,
LOVAS FELVONULÁSSAL

A XV. Huszártalálkozót rendezik meg
szombaton Nyíregyházán. A jubileumi ese-
mény megnyitóját a 20 éve állított magyar
huszár szobránál, az Országzászló téren
tartják, ahonnan mintegy 50 lovassal in-
dul majd a díszmenet.

Az elsõ huszártalálkozót 1991-ben ren-
dezték meg Nyíregyházán a hagyomány-
õrzés céljával. Dr. Bene János történész,
címzetes múzeumigazgató hangsúlyozta,
akkoriban még 250–300 egykori huszár
vett részt, de az idõ haladtával a koruk miatt
egyre fogytak a legmagyarabb fegyvernem
képviselõi. De szerencsére a találkozókra
eljöttek a leszármazottak is, akik vihetik
tovább a huszár szellemiséget. A Púpos-
halmon élõ, most 97 éves Tomasovszki
Mihályt a családja két éve még elhozta a
találkozóra, a szervezõk bíznak benne,
hogy segítséggel idén is részt tud venni.

ÉLÕVÉ VARÁZSOLJÁK
Dr. Ulrich Attila alpolgármester el-

mondta, a hagyományõrzés az önkor-
mányzatnak is fontos. A találkozók
élõvé varázsolták azt az eszmeiséget,
amely már nincs jelen a mai társada-
lomban, de ezekkel a rendezvények-
kel talán tovább örökíthetik a fiata-
lokba.

A jubileumi találkozó megnyitóját a 20
éve állított magyar huszár szobránál, az
Országzászló téren tartják. A hõsökért
imádkoznak és díszsortûz is eldördül,
majd mintegy 50 lovassal indul a díszme-
net. Délután a Sóstói Múzeumfaluban foly-
tatódik a program a huszárgenerációk ta-
lálkozójával, amelyet látványos bemuta-
tók színesítenek. Bemutatkozik a hagyo-
mányõrzõk huszárbandériuma, de az ér-
deklõdõk megismerkedhetnek a mai kor
fegyvereivel is. A bátrabbak megtanulhat-
ják a vívás alapjait, a tûzoltók mentési
gyakorlatot tartanak, de a programon részt
vesznek a motoros rendõrök és rendõrku-
tyák is. A jubileumi huszártalálkozó va-
sárnap délelõtt megemlékezéssel zárul a
Huszár Emlékkertben.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

VESZÍTETT A BÍRÓSÁGON
A VOLT IGAZGATÓ

A Temetkezési Kft. elsõ fokon megnyer-
te a volt igazgatója által a társaság ellen
indított pert. Így a céget a nem jogerõs
ítélet alapján kár nem érte, s nem kell
visszafizetni a korábbi vezetõnek az ál-
tala kétes haszonnal kecsegtetõ üzletbe
fektetett és elveszített ötmillió forintot.

Mint korábban megírtuk, bíróság elé
került az ügy: a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Kft. volt igazgatója a
vállalat pénzét olyan „álbróker” cégbe
fektette, mely irreálisan magas kamatot
ígért és pénzügyi felügyeleti engedéllyel
sem rendelkezett. Az ötmillió forintot el-
veszítette a vállalat. Ennek az ötmillió fo-

rintnak az eltûnését a feljelentésében a
volt igazgató maga is a vállalatot ért kár-
ként jelölte meg. A nyugdíjazása elõtt ezt
vissza is fizette a Temetkezésnek. Ám
utóbb megváltoztatta a véleményét, s ezt
az ötmillió forintot akarta visszaperelni
most a korábban általa irányított válla-
lattól. De a Munkaügyi és Közigazgatási
Bíróság kedden, Nyíregyházán, elsõ fo-
kon úgy döntött: az nem jár vissza. Emel-
lett a felperest még több százezer forint
perköltség és illeték megfizetésére is kö-
telezte. Ezzel a bírósági döntéssel tehát
nem érte kár a kft.-t, s a nem jogerõs íté-
let alapján úgy tûnik, hogy sikerül meg-
védeni a közvagyont.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató, dr. Bene János
történész, címzetes múzeumigazgató és Ézsiás Vencel hagyományõrzõ hadnagy
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VÉGET ÉRTEK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁBOROK

Most már valamennyi önkormányzati tábor bezárta
kapuit. Idén hét helyszínen, nyolc turnusban mintegy 1880
gyermek töltötte hasznosan, szakemberek felügyelete
mellett szünidejét a napközis táborokban, a szigligeti gyer-
meküdülõben pedig további 1200-an vakációzhattak.

Idén június 16-án kezdték meg a nyári szünetet az is-
kolások. Pár nappal késõbb, június 19-étõl már nyári nap-
közis táborok fogadták azokat a diákokat, akik napközbe-
ni ellátásáról, felügyeletérõl szüleik munkavégzésük mi-
att nem tudtak gondoskodni. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 20,4 millió forint támogatást nyúj-
tott a nyári napközis táborok megvalósításához, idén hét
helyszínen, nyolc turnusban mintegy 1880 gyermek töl-
tötte hasznosan, szakemberek felügyelete mellett szüni-
dejét. Ráadásul a táborok a szülõk pénztárcáját sem ter-
helték. Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere el-
mondta, az 1880 gyermek számára a táborok térítésmen-
tesek voltak, csak az étkezésért kellett fizetni. Teljes díjat,
azaz egy hétre 2450 forintot fizettek 1078 gyermek után.
50 százalékos árat, 1225 forintot fizettek egy turnusért 332
gyermeknél, és 196-an étkeztek, táboroztak teljesen in-
gyen. Önköltséges 276 gyermek volt, szüleik egy hétre 15
ezer forintot fizettek a második vagy harmadik turnusban
való részvételért.

KEDVEZMÉNYES VAKÁCIÓ,
A BALATON PARTJÁN

Kilenc turnusban, közel 1200 nyíregyházi diák
üdülhetett a város szigligeti gyermektáborában. Idén
már hatodik alkalommal volt lehetõség kedvezmé-
nyes vakációra a Balaton partján. A gyerekek egy hetet
33 vagy akár 23 ezer forintért tölthettek el Sziglige-
ten, teljes ellátással.

A város tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. fenn-
tartásában mûködõ szigligeti táborban hatodik éve van le-
hetõség kedvezményes üdülésre. A részvételi lehetõség
minden nyíregyházi lakóhellyel rendelkezõ diák számára
biztosított volt, az adott iskola fenntartói státuszától füg-
getlenül. Az egyhetes vakáció alatt kulturális és szabad-
idõs programok is vártak a résztvevõkre. A legtöbben Keszt-
helyre is ellátogattak, hajókáztak, strandoltak, kirándul-
tak. A turnusok hétfõtõl szombatig tartottak – az egyhetes
vakáció 33 ezer forintba került, teljes ellátással. Ám akik
rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülnek,
vagy tartós betegek, esetleg családjukban három vagy több
iskolás gyermek él, azok nyaralását további 10 ezer fo-
rinttal támogatta Nyíregyháza, tehát nekik 23 ezer forint-
ba került a szigligeti táborozás.

HÚSZ ÉVE FOLYAMATOSAN FEJLESZT AZ EISSMANN
(Folytatás az 1. oldalról.)

Az Eissmann-csoportnak három kontinensen 13 gyára
mûködik. Tavaly a konszern 493 millió euró forgalmat
bonyolított, alkalmazottainak száma meghaladta az 5 ezer
munkavállalót.

A jubileumi ünnepségen dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter hangsúlyozta, fontos és elismerésre méltó, hogy a
cég 20 éve mûködik és folyamatosan fejleszt a szabol-
csi megyeszékhelyen. Hozzátette, legalább ilyen fon-
tos az is, hogy Nyíregyháza közösségének szerves ré-
sze az Eissmann. A cég részt vesz az oktatásban, szak-
képzésben, de a sport- és kulturális életben is, mint tá-
mogatók. Ezt ismerte el a közgyûlés is 2014-ben, ami-
kor Bencs László Arany Emlékérmet adományozott az
Eissmann Kft.-nek.

850 FÕT FOGLALKOZTAT

A több mint 50 éves Eissmann-csoport elsõ leányválla-
latát 1997-ben Magyarországon alapították meg. A Nyír-
egyházán mûködõ vállalat 850 fõt foglalkoztat, elsõdle-
gesen az autóipar számára készítenek kezelõ- és burkola-
ti elemeket, például kézifékmarkolatokat, könyöklõket,
légzsáktakarókat. Hét autógyárnak közvetlenül szállít a

cég, amely bevétele havonta mintegy 7,5 millió euró. Eu-
rópa egyik legrangosabb elismerését is megkapta a nyír-
egyházi Eissmann, 2015-ben az Év Gyára kitüntetésben
részesült – a díjat a német Ipari Minisztérium patronálja.

SZÍNES PROGRAMOK

A város az intézmény fenntartójától függetlenül, most
is lehetõséget biztosított valamennyi nyíregyházi lakcím-
mel rendelkezõ, helyi általános iskolába járó gyereknek,
hogy jelentkezhessen a táborokba. Az egyik legkedvel-
tebb helyszín a Kis Vakond tábor volt, ott több mint 600-
an vakációztak.

A TÁBOROZÓK MEGOSZLÁSA
– a múzeumfalu 3 turnusában összesen 518  fõ,
– a Kis Vakond tábor 8 turnusában összesen 603  fõ,
– az Úszótábor 5 turnusában összesen 282  fõ,
– a Focitábor 3 turnusában összesen 195  fõ,
– a Göllesz tábor 2 turnusában összesen 16  fõ,
– a Szabó Lõrinc angol és német nyelvi tábor

4 turnusában összesen 210  fõ,
– a Szõlõskerti nyelvi tábor 2 turnusában

összesen 58  fõ
vett részt.

Mellette várták még a gyerekeket a múzeumfaluban, de
szerveztek többek között nyelvi, valamint úszó- és focitá-
bort is. Az önkormányzati táborokban tanárok, pedagógiai
szakemberek és edzõk foglalkoztak az iskolásokkal, akik-
nek így hasznosan és élményekkel telt a vakációjuk.

KILENC TURNUS

Idén közel 1200 nyíregyházi diák üdülhetett a város
szigligeti gyermektáborában, amelyet több millió forint-
ból fejlesztettek annak érdekében, hogy a gyerekek még
komfortosabb körülmények között nyaraljanak. Felújítot-
ták a faházak tetõszerkezetét, kicserélték a kerítést, mo-
dernebbé tették a vizesblokkokat és a konyhát, valamint
kialakítottak egy betegszobát. Ettõl az évtõl pedig egy tel-
jesen új kondipark is a szigligeti táborozók rendelkezésé-
re állt. Az üdülõt elõ- és utószezonban civil szervezetek,
nyugdíjasok is igénybe vehették, vehetik.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Böszörményi Attila ügyvezetõ

Dr. Kovács Ferenc polgármester
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Véget ért a 8. Nyírség Nemzetközi Néptánc-
fesztivál. Öt napon keresztül hét ország közel 400
táncosa mutatta be hagyományait a nyíregyházi-
aknak több helyszínen: a Kossuth téren, a Szabad-
téri Színpadon és a Váci Mihály Kulturális Központ-

ÖT NAP, HÉT ORSZÁG, NÉGYSZÁZ TÁNCOS
ban. A bátrabbak beállhattak az össztáncba is, ami
a Nemzeti Napon várta az érdeklõdõket. Nemzet-
közi fesztivál legközelebb két év múlva lesz a vá-
rosban, amit már hamarosan szervezni kezdenek a
rendezõk. Ha minden az elõzetes elképzelések alap-

ján valósul meg, akkor nemcsak európai és ázsiai,
hanem afrikai és dél-amerikai táncosok is bemu-
tatkozhatnak majd Nyíregyházán. Az alábbiakban
Szarka Lajos és Kohut Árpád képösszeállítását lát-
hatják.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szabó Tünde államtitkár a megnyitón Demarcsek György fesztiváligazgató a záróünnepségen
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KÖZEL FÉLMILLIÁRDOS BERUHÁZÁS, 45 ALKALMAZOTT
ÚJ ÁRUHÁZ NYÍLIK A RÉGI BAUMAX HELYÉN

2015 januárjában jelentették be, hogy az év áprilisá-
val befejezi magyarországi tevékenységét a Baumax, és
megválik dolgozóitól is. A nyíregyházi áruház épületé-
nek  jövõjét illetõen azóta csend honolt, azonban most
már újra nagy a sürgés-forgás a Kosbor utca 3. szám alatt.
Mint megtudtuk: még idén, késõ õsszel, kora télen meg-
nyílik az ország 9. Mömax áruháza a volt Baumax áru-
ház területén és már javában zajlanak a felújítások.

A Baumax 1991 óta volt jelen Magyarországon, 2014
év végén 798 fõt foglalkoztatott 12 áruházában és to-
vábbi 6 másik telephelyén, amelyek végül 2015 áprilisig
sorban bezártak, így Nyíregyházán is. Ezek ingatlanjait
az MMXH Kft., a magyarországi Möbelix és Mömax áru-
házak üzemeltetõje, az ausztriai Lutz cég leányvállalata
vásárolta meg. Mostanra pedig már szemmel látható,
hogy a nyíregyházi épületen, kívül és belül, nagy volu-
menû felújítási és átalakítási munkálatok zajlanak, hi-
szen itt még idén megnyílik az ország 9. Mömax áruhá-
za.

TELJESEN ÚJ LOGISZTIKAI
KÖZPONTOT KAP

Simonyi Andrástól, az osztrák XXXLutz csoport ma-
gyar leányvállalatait, a Möbelixet, valamint a Mömax áru-
házat mûködtetõ MMXH Lakberendezési Kft. ügyvezetõ
igazgatójától megtudtuk, az MMXH Kft. – szándékai sze-
rint – még az idén, késõ õsszel, kora télen szeretné meg-
nyitni az ország 9. Mömax áruházát Nyíregyházán, a
Kosbor utca 3. szám alatt, a volt Baumax áruház terüle-
tén. Jelenleg az épületen kívül és belül nagy volumenû
felújítási és átalakítási munkálatok zajlanak, amelynek
köszönhetõen az áruház egy teljesen új homlokzati ké-
pet, külsõ, belsõ világítás- és hangosítástechnikát, meg-
újult gépészeti technikát, új logisztikai központot, vala-

mint áruházi eladótér-kialakítást kap és teljesen megvál-
tozik a korábbi áruházhoz képest. A beruházás a jelen-
legi felmérések alapján el fogja érni a 400–500 millió
forintos költségszintet.

RÉGI DOLGOZÓKKAL

– Szándékaink szerint az ily módon kialakított bútor- és
lakberendezési áruházban modern, XXI. századi körülmé-
nyek között mintegy 40–45 munkatársunk fogja tudni ki-
szolgálni a  nyíregyházi és a megyébõl más településekrõl
érkezõ vásárlóinkat, akik az áruházban reményeink sze-
rint több, korábban a Baumaxból is ismert dolgozóval ta-
lálkozhatnak majd. Többek között az áruház leendõ ve-
zetõjével, Siklódi Gáborral, aki a Baumax egységének
vezetõje volt – magyarázta az ügyvezetõ.

VIDÉKEN ELSÕKÉNT
Az országban jelenleg 8 Mömax áruház található Bu-

dapesten és vonzáskörzetében, illetve Gyõrben, Pécsett,
Kecskeméten, Szegeden és Debrecenben. A nyíregyházi
a kilencedik lesz az eddigi üzletek közül.

HÁZON BELÜL ÉS HÁZON KÍVÜL
– A nyíregyházi áruházunkban gyakorlatilag min-

den, a lakásokban, házakban, sõt házon kívül a kert-
ben megtalálható bútor, illetve lakberendezési terüle-
ten felhasználható termékkört bemutatunk és árusí-
tunk majd, rengeteg tervezhetõ, rendelhetõ anyag-,
méret- és színkivitelben, de különleges, egyedi meg-
rendelési igényeket is igyekszünk az állandóan rendel-
kezésre álló raktárkészleten felül kielégíteni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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OLVASÓI LEVÉL

Dabasi Veterán Fesztivál, 2016. Álló sor: Moldván,
Kondor, Rátonyi, Vida, Barkaszi, Kulcsár, Balogh Lajos

elnök úr, lent: Nyisztor, Madalina, Drótos, Verba,
Viszokai, Máté

Nyíradony, 2008. Álló sor: Kulcsár Tibor, Nagy Gábor,
Kemecsei György, Buús György, lent: Kosztin Sándor,

Hernádi János, Szalka Géza, Rátonyi József

LASSAN A TESTTEL!
Rövidesen kezdõdik az iskola és egyre több gyerek

közlekedik biciklivel az utakon. Õk sokszor figyel-
metlenek, de a balesetek egy részénél az is kiderül,
hogy az autósok sem közlekednek körültekintõen. A
biztonságos kerékpáros közlekedésrõl tartott kedden
bemutatót és elõadást a Nyíregyházi Rendõrkapitány-
ság Közlekedésrendészeti Osztálya a Nyíregyházi
Családok Átmeneti Otthonában. A rendõrség és az
intézmény munkatársai játékos módon tanították a
gyerekeknek a KRESZ-alapismereteket.

Az intézményben azt mondják, a bent lakó óvodá-
sok, nebulók többsége és persze a szüleik is jellemzõ-
en biciklivel közlekednek, ezért nagyon fontos, hogy
tisztában legyenek a KRESZ-szabályokkal.

– A mi gyerekeink mindennap kerékpárral közleked-
nek az oktatási intézménybe, az iskolába és óvodába
is. Van, hogy a szülõ viszi el õket, így a mai nap folya-
mán nemcsak a gyerekek kapják meg a közlekedés-
biztonsággal kapcsolatos tudnivalókat, hanem a szüle-
ik is – magyarázta dr. Nagy Erzsébet, a Nyíregyházi
Gyermekjóléti Alapellátási Intézmény igazgatója.

SZEPTEMBERBEN TÖBB A BALESET

A rendõrök azt mondják, szeptemberben, amikor
elkezdõdik az iskola, megnõ a közlekedési balesetek
száma. A kisebbek sokszor meggondolatlanul és sza-
bálytalanul közlekednek, az autósok pedig nem kellõ
körültekintéssel vezetnek a város útjain. Ezért is van
szükség az ilyen játékos felkészítésre, amivel már egé-
szen fiatal korban megtanítják a gyerekeknek, hogyan
kerüljék el a baleseteket.         (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

HETVENKEDÕ VETERÁNOK 
A jövõ év június 28-án lesz tíz éve annak, hogy elin-

dult egy kezdeményezés a magyar veterán foci országos
megszervezésére. Az akkori, nyíradonyi megnyitón a
Debreceni ASE, Nyíradony, Érmihályfalva és Nyíregyhá-
za csapatai mellett már akkor is ott volt Petrika Ibolya
fõszervezõ és Õze Tibor. A múltra és jelenre való vissza-
tekintést Kosztin Sándortól, a 70kedõ csapat egyik tagjá-
tól kaptuk.

A nyíregyházi csapat az esélytelenek nyugalmával ké-
szülhetett, hiszen mindössze 8-an voltunk (Kulcsár Tibor,
Nagy Gábor, Kemecsei György, Buús György, Kosztin
Sándor, Hernádi János, Szalka Géza, Rátonyi József). Vi-
szont valóságos csodaként, Buús Gyurival az élen (aki a
legjobb kapus lett), nagy gyõzelmet arattunk. A legjobb
játékos Kemecsei Gyuri lett, míg a gólkirály ezen írás szer-
zõje lett.

Ez a történelmi siker alapozta meg azt a gondolatot,
hogy arra a csapatra építkezve létrehoztuk a város elsõ
veterán focicsapatát, a Nyíregyházi Hetvenkedõk Senior
FC-t. Sajnos egy év múlva váratlanul elhunyt legendás
kapusunk, Buús Gyuri. Emlékére Kulimár Jánossal közö-
sen már 2009 õszén megrendeztük a FILO-csarnokban az

I. Buús György emléktornát, melyet minden évben meg-
tartottunk.

A következõ évben azután már megalakult az Orszá-
gos Veterán Labdarúgó Egyesület. Ez a szervezet az UEFA
Grassroots programjába illeszkedve az MLSZ szakmai tá-
mogatásával országos lefedettséget biztosít a veterán fut-

ballnak, Európában egyedüliként! Természetes, hogy mi
is bekapcsolódtunk a küzdelmekbe. A csapatunkat is meg-
erõsítettük több kiváló játékossal, melynek köszönhetõen
a II. Országos Veterán Fesztivál döntõjét Gödöllõn 2010.
november 19-én megnyertük, az esélyesebb ZTE ellen. A
mozgalom azóta kiszélesedett, az OVLSE elnöke a nyír-
egyházi Balogh Lajos lett, a régiómenedzser pedig Petrika
Ibolya, nyíregyházi olimpikon.

Csapatunk jelenleg a Szabolcs-Borsod csoport régió
gyõztese, de 2010 óta meghatározó a szerepünk, hiszen
más helyszíneken is sikeresen képviseltük városunkat. Si-
kereinkre felfigyelt a város társadalmi és sportvezetése, és
már 2014 óta a Sportcentrum Kft.-n keresztül kaptunk tá-
mogatást. A megváltozott sportfinanszírozási szabályok-
kal összhangban a nyíregyházi FILO Sportegyesület tagjai
lettünk ez évben, õk önzetlenül befogadtak bennünket.
Dr. Kovács Ferenc polgármester úrral személyesen egyez-
tettük a lehetõségeket, az elvárásokat és a kialakult erköl-
csi-anyagi támogatás birtokában nyugodtan építhetjük a
jövõt is, hûen mottónkhoz: „Egy életen át kell játszani”.
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MA ELSTARTOL A VIDOR FESZTIVÁL
Már nem kell többet aludni, ma elstartol az
év legvidámabb hete. Idén 16. alkalommal
szervezik meg a VIDOR Fesztivált Nyíregy-
házán. A rendezvény megújult arculattal,

három kontinens elõadóival, valamint régi és
új fesztiválhelyszínekkel várja a színház és a
zene szerelmeseit. A programokat és az ese-
ményrõl készült szöveges, valamint képes be-

számolóinkat folyamatosan megtekinthetik
majd lapunk hasábjain, továbbá a www.
nyiregyhaza.hu weboldalon. Érdemes min-
ket követni.

„MIT JELENT NEKEM NYÍREGYHÁZA?
A VÁLASZ EGYSZERÛ: GYEREKKOROM NOSZTALGIÁJÁT”

A 30Y egy 2000-ben alakult pécsi rockzenekar. Több
mint 10 éve meghatározó szereplõje a hazai könnyûze-
nei klub- és fesztiváléletnek, évente nagyjából hetven-
szer lépnek színpadra. Augusztus 30-án, szerdán, Nyír-
egyházán is találkozhatnak velük a rajongók, hiszen a
VIDOR Fesztivál vendégeként, 20.30-tól a nagyszínpa-
don adják elõ minden idõk legjobb 30Y koncertjét. Beck
Zolival, Az Év Szövegírója díjjal kitüntetett énekes-gitá-
rossal, a 30Y rockegyüttes alapítójával, dalszerzõjével és
egyben írójával beszélgettem...

– Többször játszott már a zenekar Nyíregyházán. Mi-
lyen emlékeitek vannak a városról?

– Tegnap éppen a Magashegyi Undergrounddal próbál-
tam, pont, ahol a Talamba Ütõegyüttes is játszik. Ott de-
rült ki, hogy az egyik nagyszerû tagjuk, Zombor Levi nyír-
egyházi, ugyanis miután én elmeséltem neki, hogy me-
gyünk a VIDOR-ra, õ rögtön jelezte, hogy tök jó, akkor
megnéz minket itt, hiszen „haza fog jönni” Nyíregyhá-
zára. Együtt aztán elõvettük az emlékeket, hogy milyen
szép dolgok kötnek minket a megyéhez és a városhoz. Én
egyébként szinte az egész gyerekkoromat Nagyecseden
töltöttem. Az anyukám családja onnan származik, úgy-
hogy a Nyíregyházával, meg a környékkel való kapcsola-
tom nem azzal indult, hogy a zenekar egyszer csak elkez-
dett koncertezni, és aztán a megyeszékhelyre is odaér-
tünk. Emlékszem, amikor kiskölyök koromban Nagy-
ecseden piócáztunk, meg mászkáltunk a téglagyár kör-
nyékén, õrületeseket bringáztunk. Na meg azt sem fele-
dem el, hogy amikor még a Dunántúlon egyáltalán nem
lehetett tudni, hogy létezik a Túró Rudi, akkor azt mi már
kóstoltuk, mert nyaranta, Kerekesnek a boltjában, Túró
Rudit tudtunk vásárolni. Mi nekem Nyíregyháza? Gyerek-
korom nosztalgiája.

– Mit láthatunk és hallhatunk majd tõletek a VIDOR
Fesztivál nagyszínpadán?

– Remélem, hogy egy tök jó koncertet adunk majd. Egyéb-
ként sem tudunk úgy készülni egy fellépésre, hogy ne tuda-
tosítsuk magunkban, ez lesz életünk legjobb bulija. Most is

azt képzelem, hogy a 30Y, a VIDOR-on, a lehetõ legjobbat
hozza majd ki magából. Minden lemezünkrõl játsszunk
dalokat. A zenekar számára is idõutazás lesz a VIDOR-on
való koncert. Mi már nagyon várjuk...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AJÁNLÓ GONDOLATOK
Kirják Róbert, ügyvezetõ igazgató,

Móricz Zsigmond Színház:
Fesztivál, újdonságokkal
Figyeljenek fel újdonságainkra, mint

például a Kossuth-szobornál épülõ új
kisszínpadra, vagy az ugyancsak oda
tervezett VIDOR Teraszra, amely alkal-
mat kínál majd a koncertek hallgatásá-

ra is. A VIDOR forgataga kinövi idén a belvárost, kiterjed
majd az Országzászló térre is, a bábszínházak-utcaszín-
házak elõadásai pedig a Hõsök terén lesznek.

Bige László, elnök-vezérigazgató,
Bige Holding Csoport:

Érdemes támogatni
Az elmúlt év fesztiváljának sike-

ressége meggyõzött minket, hogy en-
nek a rendezvénysorozatnak számos
értéke van, melyet érdemes és kell

is segíteni. Az idei évben újra elkötelezett támogatói
vagyunk a VIDOR Fesztiválnak, mely minõségi prog-
ramjával és jól megkülönböztetett tematikájával ki-
emelkedik az ország egyre gazdagabb kulturális kíná-
latából.

Dr. Kovács Ferenc, polgármester,
Nyíregyháza:

Biztos alapokkal
Az ország legnépszerûbb zene-

karai teremtenek jó hangulatot es-
térõl estére és természetesen to-
vább visszük a fesztivál világzenei
vonalát is. A segítõknek és szpon-
zoroknak, valamint a kormány tá-

mogatásának köszönhetõen biztos alapokkal tervez-
hettük az idei esztendõ programját, és tekinthetünk
bizakodóan elõre a következõ évekre is, a város is
évrõl évre kiemelten támogatja a rendezvényt.

Dr. Szabó Tünde, sportért felelõs
államtitkár, Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma:

Ajándék ez a hét
A VIdámság és a Derû ORszágos

seregszemléje Közép-Európa legna-
gyobb világzenei fesztiválja is egyben.
Mûvészet és derû párosításával olyan
ajándékot ajánlanak, amit bárki elfo-

gadhat, aki a hétköznapok fáradalmai után világsztárok
koncertjein szeretne feltöltõdni. Számomra, nyíregyházi-
ként különleges öröm és büszkeség, hogy a szülõvárosom
évrõl évre megrendezi ezt a fesztivált, amikor néhány
napra valóban a vidámságé és a derûé a fõszerep.

Fotó: Németh Natália

Beck Zoltán, a zenekar frontembere egy fesztiválon
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TOLDI MIKLÓS IS ELLÁTOGAT A VIDOR-RA
Legalábbis ezt ígérik a

Nem mind Arany címû
irodalmi est szerzõi.
Azt nemigen garan-

tálja a fesztivált szer-
vezõ Móricz Zsigmond

Színház, hogy valóban ta-
lálkozunk Arany János hõ-
sével, azt viszont igen,

hogy az év legvidá-
mabb 9 napján min-
denki számára
nyújtanak jókedv-
re derítõ progra-
mokat.

A teljesség igé-
nye nélkül mazso-

lázgassunk kicsit az „étlap-
ról”! Arany János „meg
nem írt” verseit, leveleit és
tanulmányait hallhatják az

érdeklõdõk egyebek mellett a fent idézett „aranyos” mû-
sorban, amelyik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szem-
le és A Vörös Postakocsi koprodukciójának eredménye-
ként született. Akik az elõzõ években látták már a megyei
„íróválogatott” Karádi Zsolt rendezte mûsorát, tudják, nem-
csak a „tolluk”, de a humoruk is kiváló. Az irodalmi témá-
jú beszélgetéseket kedvelõk idén sem csalódnak majd, hi-
szen Sediánszky Nóra, a Móricz
Zsigmond Színház mûvészeti ta-
nácsadója és Göttinger Pál fõren-
dezõ olyan remek alkotókat inter-
júvolnak majd a MÛvész Stúdió-
ban, mint Spiró György, a kor-
társ magyar irodalom élõ
klasszikusa, valamint Szabó
Borbála és Vinnai András,
akiknek egy-egy mûvük sze-
repel a színházi versenyprog-
ramban. Bizonyára sokak érdeklõdé-
sét felkelti majd a Kossuth-díjas színésszel, Be-
nedek Miklóssal folytatott beszélgetés. Makk Károlyt kö-
vetõen, ettõl az évtõl õ tölti be a VIDOR zsûrijének elnöki
tisztét.

INTERAKTÍV MESEDÉLUTÁN

A harmadik Nyírségi Limerick Bajnokság döntõjén Illyés
Ákos rendezése mellett a társulat olyan tagjai adják elõ a
kötött formájú, „nonszensz” verseket, mint Kuthy Patrícia,
Jenei Judit, Nyomtató Enikõ, Horváth Viktor, Horváth Se-
bestyén Sándor és Göttinger Pál. Mint tudjuk, Villon is részt
vett költõi versenyen. A remek humorral megáldott fran-
cia szerzõ megzenésített versei közül szólaltat meg egy
estre valót Mácsai Pál és Huzella Péter. A Mese, mese,
mátka... felnõtteknek címû mûsor házigazdája: Kováts Ju-
dit, a vendége pedig Boldizsár Ildikó író, mesekutató és

meseterapeuta. Közremûködnek: Rák Zoltán, Dézsi
Darinka, Kosik Anita és Gulácsi Tamás színmûvészek.
Ugyancsak a mesék világához kapcsolódik a Humor a gyer-
mekirodalomban program, aminek házigazdája Béres Ta-
más, vendége pedig Gáti István költõ, mûfordító. Remé-
nyeik szerint az interaktív mesedélutánon kicsik és nagyok
dõlni fognak a nevetéstõl.

DUMASZÍNHÁZ, ARANYOSI PÉTERÉKKEL

„Aki nem szeret kacagni, az ne jöjjön el! Aki eljön, an-
nak garantáltan – nem garantálunk semmit!” Az utolsó utáni
szó jogán címû víg monodráma szerzõje, Petrusák János

és elõadója, Illyés Péter ajánlották ezekkel a szavakkal le-
endõ nézõik figyelmébe a Rejtõ Jenõ életérõl és mûvésze-
térõl szóló produkciójukat, amelynek helyszíne a zsina-
góga lesz. Egy Nagy Égi Zárt (irodalmi) tárgyaláson idézik

meg a népszerû író szellemét, akinek prókátorai a
barátai és fõhõsei lesznek, például Piszkos Fred és

Fülig Jimmy. Elmaradhatatlan programja a VIDOR-nak
a Dumaszínház, amelynek olyan „ászai” szórakoztat-

ják majd a közönséget, mint Aranyosi Péter, Hadházi
László, Dombóvári István és Kovács András Péter. A kis-

gyerekekrõl is sok-sok rendezvénnyel gondoskodnak;
szombattól szombatig például a Hõsök terén várják õket
gyermekelõadásokkal. A hírek szerint Sobri Jóska is színre
lép, megtudjuk, mitõl fél a krajcár, s hogyan lesz a kopasz
királylánynak szép aranyhaja...

I. VIDOR VILLÁM-SAKK KUPA

Immár többéves hagyománya van az
orgonakoncerteknek a VIDOR Feszti-
vál alatt. Az idén Petr Eben cseh ze-
neszerzõ Jób címû orgonaciklusa
hangzik fel a Római Katolikus Társ-
székesegyházban Kiss Zoltán orgo-
namûvész elõadásában, a narrátor
pedig Tirpák Ferenc lesz. A zsi-
nagógában népszerû operaáriák
csendülnek fel Biri Gergely és
Nagy Kíra énekmûvész elõadásában,
Anducska Katalin zongoramûvész kíséretében. A
filmek rajongóit a Korzó Színpad, a nyíregyházi Cinema

City és a Krúdy Gyula Art Mozi vígjátékokkal várja.  Az
idén a sakk kedvelõi is örülhetnek: hagyományteremtõ
szándékkal rendezik meg az I. VIDOR Villám-sakk Kupát.
Ennek során negyvenen mérhetik össze tudásukat. Ez a
Kossuth téri program a XXXVI. Nyírségi Torna kísérõverse-
nye lesz.

KÉPEKEN 5 FÖLDRÉSZ 25 ORSZÁGA

A Jósa András Múzeum tárlatán a 16–17. századi erdé-
lyi tallérokból és emlékérmekbõl álló gyûjtemény tekint-
hetõ meg. A Pál Gyula Teremben a 2016. év három kép-
zõmûvészeti ösztöndíjasának: Czigándy Varga Sándornak,
Fekete Nórának és Lengyel Tibornak az alkotásaiból nyí-
lik kiállítás. A Móricz Zsigmond
Színház emeleti galériájában
rendezett tárlaton a világ sokszí-
nûségét derûs optikán keresztül

villantják fel Sipos Lász-
ló fényképei, melyek
öt földrész huszonöt

országában készültek.
A Forster-érmes fotog-

ráfus osztja Mark Twain
véleményét: „Az embe-

ri fajnak egyetlen igazán
hatásos fegyvere van, és az

a nevetés.”
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

OPERASLÁGEREK
A ZSINAGÓGÁBAN

Az operairodalom legszebb,
legközkedveltebb melódiáiból
hallhatnak az érdeklõdõk összeál-
lítást augusztus 27-én fél 5-tõl a
debreceni Csokonai Nemzeti
Színház két mûvészének, Nagy
Kírának és Biri Gergelynek az elõ-
adásában, a zsinagógában.

Ne tartson vissza senkit az, ha
eddig esetleg soha nem hallott még
egyet sem Verdi vagy Puccini cso-
dálatos opusai közül, hiszen a két
ifjú énekes által elõadott részletek
mindegyike ismerõs lesz majd,

még ha nem is tudja mindenki, melyik alkotásból valók!
Milyen áriák csendülnek majd fel? – kérdeztem Gergely-
tõl, a Kodály iskola egykori növendékétõl, aki nemrég kapta
meg az operaénekesi diplomáját.

A CANTEMUS VEGYESKAR TAGJA VOLT

– Bár a zeneszerzõk elég kevés vígoperát alkottak, de
igyekeztünk úgy válogatni a mûvek közül, hogy a jókedv,
az öröm jelen legyen ezen a délutánon is. A Rigolettóból a

mantovai herceg áriája például ilyen, amit akár velünk is
énekelhet a közönség: „Az asszony ingatag...” Elõadom
majd többek között A varázsfuvolából Tamino Képáriáját,
a párom, Kíra elõadásában pedig felcsendül például Dvorák
Ruszalka áriája – tájékoztatta lapunkat Biri Gergely, a Kos-
suth-díjas Szabó Dénes egykori tanítványa. – Elhangzik a
Traviatából egy gyönyörû duett, de nem marad ki Erkel
Bánk bánjából a Hazám, hazám... sem. A zongorán
Anducska Katalin kísér bennünket, aki a Debreceni Egye-
tem Zenemûvészeti Karának oktatója 15 éve, s valamikor
a nyíregyházi Zenemûvészeti Szakiskolában tanult.

VÁSÁRY TAMÁSSAL TURNÉZOTT

Amint az országos médiumok is hírül adták, nemrég
Gergely ötállomásos turnén vett részt a Vásáry Tamás zon-
goramûvész, karmester vezette Ifjúsági Világzenekarral.
Mint elmondta, Debrecenben 17. éve rendezik meg az
ifjú zenemûvészek nyári akadémiáját, ahol hangszeresek-
bõl áll össze az Ifjúsági Világzenekar. Az énekesek szá-
mára ugyanakkor évek óta Petrovics Emil Énekversenyt ren-
deznek, amit két korábbi harmadik helyezése után az idén
õ nyert meg, s ráadásul a zeneszerzõ mûvének legjobb
tolmácsolásáért különdíjat is kapott. Ennek köszönheti a
felkérést, hogy Kodály Három ének címû dalciklusából ad-
jon elõ szólistaként velük egy részletet az emlékév tiszte-
letére. Debrecen, Pozsony, Kismarton, Galánta és Buda-
pest volt a közös turnéjuk egy-egy állomása – újságolta
örömmel a tenorista.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

HADHÁZI LÁSZLÓ A VIDOR-ON!

V I D O R  L I G E T
BUJTOSI-TÓ

2017. AUGUSZTUS 29., KEDD 16.00
 

VIDOR liget, mert kell egy hely, ahol megállhatunk
egy kicsit emlékezni közös dolgainkra, feledhetetlen pil-
lanatokra, és fõleg barátainkra, akik sokat tettek a feszti-
válért, azért, hogy önfeledten tudjunk VIDOR-ogni, de
szomorúságunkra, már nem lehetnek közöttünk. A
Bujtosi-tó északnyugati oldalán tavaly nyolc emlékhely
avatásával kezdtük (Huszár Zsolt, Rajhona Ádám, Bárdy
György, Kováts István, Kemény Henrik, Bacsó Péter, Dó-
zsa Márk, Somlai Sándor), de a VIDOR Égi Társulata saj-

nos több tagból áll. Így idén újabb nyolc fát ültetünk volt
kollégáinkra, barátainkra és szép percekre emlékezve a
csatlakozni kívánó, ide érkezõ társulatokkal, fellépõ együt-
tesekkel, mindenkivel együtt, akiknek fontos a mosoly.

2017-ben Safranek Károly, Garas Dezsõ, Kaszás Atti-
la, Iglódi István, Sztankay István, Józsa Imre, Jókai Anna,
és Zombor József emléke elõtt tisztelegve ültetünk fákat
a VIDOR ligetben.

Szeretettel várunk mindenkit a közös megemlékezésre.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel a népszerû humo-
rista és stand-up comedy elõadó a tervezett egy helyett két
elõadással érkezik Nyíregyházára. Hadházi László augusz-
tus 27-én, vasárnap 18.00 és 20.30 órai kezdéssel várja a
közönséget TÉVÉLACI – A világ és ami helyette van c. önálló
estjére.

Jegyeket a helyszínen, vagyis a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, a Móricz Zsigmond Színház jegyirodájában, vala-
mint online (http://moriczszinhaz.jegy.hu/) lehet vásárolni.

Benedek Miklós

Aranyosi Péter

VIDOR AZ                    -N
Mivel képtelenség a sokszor párhuzamosan futó,

több száz program mindegyikén ott lenni, a történé-
sek felelevenítésében (és az élmények újraélésében)
egyaránt nagy segítség a Nyíregyházi Televízió VIDOR-
os magazinmûsora. Hétfõtõl péntekig mindennap
20.30-tól jelentkezik 22.20-as ismétléssel, sõt, jövõ
vasárnap az összes megtekinthetõ egymás után, dél-
után hattól, amit majd másnap egy záróadás követ.
Nézzék a VIDOR Fesztivált a Nyíregyházi Televízió-
ban – is!

Biri Gergely

Nagy Kíra és Biri Gergely
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Orendi Mihály lett Nyíregyháza új díszpolgára. A sport-
vezetõ az államalapító Szent István tiszteletére rende-
zett önkormányzati ünnepségen vette át a kitüntetést
vasárnap, az öt Inczédy György Életmûdíjat kapott sze-
mélyiség társaságában. Az idõjárás-elõrejelzések alapján
zárt térben, a Váci Mihály Kulturális Központban tartott
rendezvényen egyedül a tûzijáték maradt el átmeneti-
leg, azt a VIDOR Fesztivál keretében pótolják majd.

Minden a hagyományok szerint zajlott az önkormány-
zat augusztus 20-ai ünnepségén, így zászlóbehozatallal
és himnusszal kezdõdött a rendezvény. Csak a helyszín
változott: mivel esõvel érkezõ rossz idõt prognosztizál-
tak, ezért az eredetileg tervezett Kossuth tér helyett a Váci
Mihály Kulturális Központban zajlott az esemény, melyet
megtisztelt jelenlétével dr. Szabó Tünde, az Emberi Erõ-
források Minisztériumának államtitkára is.

FELELÕS ÉS HATÁROZOTT CSELEKVÉS

Ünnepi beszédében dr. Kovács Ferenc úgy fogalma-
zott: a Szent István-i örökség ma azt is kell jelentse szá-
munkra, hogy felelõsen és határozottan cselekedjünk, ha

NÉPTÁNCOS EMLÉKEZÉS AZ ÁLLAMALAPÍTÓRA

nek benne. Legyenek tudatában annak, hogy minden,
amit egyénileg vagy közösségben tesznek, az a jövõt
szolgálja. A családot, a várost, az országot, a magyarsá-
got, a megmaradást és az erõsödést – mondta a polgár-
mester. Ezt követõen a szokásoknak megfelelõen a tör-
ténelmi egyházak képviselõi megáldották és megszen-
telték az új kenyeret, amit a nézõtéren ülõk meg is kós-
tolhattak.

SPORTVEZETÕ LETT A DÍSZPOLGÁR

Az önkormányzati ünnepség minden esztendõben méltó
keretet ad annak, hogy a legmagasabb városi kitüntetése-
ket átadják az arra érdemeseknek. A közgyûlés döntése
alapján ebben az esztendõben Orendi Mihály sportveze-
tõ kapta a díszpolgári címet. – Ilyenkor az embernek elsõ-
sorban az jut eszébe, hogy mégiscsak lehet próféta az a
saját hazájában? Számomra ez az elismerés a legfonto-

sabb, az én életemben a legszebb helyen lesz. El sem hi-
szem, és még a mai pillanatig sem tudom fölfogni, hogy
engem ért ez a csoda – nyilatkozta a Nyíregyházi Televí-
ziónak. Az Inczédy György Életmûdíjat idén öten kapták
meg a közgyûlés döntése alapján, lásd keretes írásaink-
ban a rövid méltatásokat.

ARATÓÜNNEP, TÁNCOSOKKAL

Az ünnepi mûsor Szilágyi Zsolt koreográfus, a Mûvé-
szeti Szakgimnázium tagozatvezetõjének Aratóünnep
címû táncjátéka volt, amit a 8. Nyírség Nemzetközi
Néptáncfesztiválra érkezett csapatok adtak elõ. Ez egy-
ben felvezetése is volt az önkormányzati ünnepséget kö-
vetõ táncos programnak, hiszen a fesztivál zárógáláján a
zenekarok elõadását követõen minden együttes fellépett
a kulturális központ színpadán.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Iskola intézményvezetõjévé. Korát megelõzve magas fokú
innovációval, kreativitással, menedzserszemlélettel egy
komplex intézményt álmodott meg, ami kiegészült kollégi-
ummal és tanmûhellyel, mely a mai napig is szolgálja a szak-
munkásképzést városunkban.

Dr. Dicsõ Ferenc osztályvezetõ fõ-
orvos

1975-ben szerzett orvosi diplomát a
Debreceni Orvostudományi Egyetemen.
Ezt követõen a Jósa András Oktatókór-
ház Gyermekosztályán, mint gyermek-
gyógyász, gyermekkardiológus dolgo-
zott. A következõ években több szak-

vizsgát tett le. 1986 óta a Gyermekosztály osztályvezetõ
fõorvosa, 1992-tõl megyei gyermekgyógyász szakfõorvos.
Nevéhez fûzõdik a gyermek intenzív részleg kialakítása,
a speciális szakambulanciák, a megyei koraszülött-men-
tés megszervezése. Osztályvezetõi munkássága alatt mun-
katársaival egy igen jól mûködõ Gyermekgyógyászati
Centrumot alakított ki a kórházban, szakmailag integrál-
va a megyében lévõ gyermekosztályokat, s gyermekgyó-
gyászok több nemzedéke nevelkedett a keze alatt.

Géresi József kisiparos
A megyei IPOSZ elnöke, a nyíregyhá-

zi Ipari és Szolgáltató Ipartestület általá-
nos alelnöke. Több mint négy évtizede
kiemelkedõen, önzetlenül tevékenykedik
nemcsak a város, hanem a megye és az
ország kisiparosságának boldogulása ér-
dekében. 2000-ben az Országos Fémipari

Ipartestület elnökhelyetteseként döntõ szerepe volt abban,
hogy hazánkat felvegyék az Európai Metál Unióba. 2012-
ben kinevezték a Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság tag-
jának. 2007-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt
kitüntetést vehette át, 2013-ban az OFI Fémipari Vállalkozá-

sok Felemelkedéséért Díjat. Munkáját mindig nagy lelke-
sedéssel és odaadással végzi.

Moldván Miklós, volt válogatott
labdarúgó

Õ az egyetlen, aki nyíregyházi klub
játékosaként lett felnõtt A-válogatott lab-
darúgó. Háromszor húzhatta magára a
címeres mezt 1982-ben. 1977-ben Nyír-
egyházára igazolt, a Szpariban kilenc
évet játszott, az utolsó években annak

kapitánya is volt. A csapat 1980-ban feljutott az NB I-be, s
elsõ évében hetedik helyen végzett. A Tatabányai Bányász
csapatában magyar bajnoki bronz-, majd ezüstérmet szer-
zett, egyénileg 1987-ben, 33 évesen – a sportlap osztály-
zatai alapján – a legjobb magyar jobb oldali középpályás
lett, az összesített rangsorban pedig az ország második leg-
jobb labdarúgója. Több mint 200 NB I-es mérkõzésen sze-
repelt, ebbõl 122-t a Szpari játékosaként.

Dr. habil Pethõ József fõisko-
lai tanár

Egyetemi diplomáját a Debreceni
Kossuth Lajos Tudományegyetemen
szerezte magyar nyelv és irodalom
szakon. 2003-ban nyelvtudományból
PhD fokozatot szerzett, 2012-ben az
ELTE-n habilitált. 1984-tõl tanít. 27 éve

a Nyíregyházi Egyetem fõiskolai tanára. Fontos felada-
tának tartja a tudományos ismeretterjesztést, az általa
mûvelt tudományos területek újabb eredményeinek szé-
lesebb körben való bemutatását, terjesztését. Tudomá-
nyos kutatói tevékenysége szervesen kapcsolódik a ré-
gióhoz, Nyíregyházához. Több mint negyedszázada ku-
tatja a Nyírség nagy szülöttének, Krúdy Gyulának az írói
munkásságát. Mintegy 160 publikációja nagyobb része
Krúdy prózájához kötõdik.

a nemzet érdekeirõl, biztonságáról, függetlenségérõl, ha
gyermekeink jövõjérõl van szó. – Minden nyíregyházinak
azt kívánom, hogy legyen büszke épülõ-szépülõ városá-
ra, a közösen elért eredményeinkre. Érezzék jól magukat,
igazán érezzék itthon magukat ebben a városban és higgye-

Orendi Mihály sportvezetõ
1980-tól a Nyíregyházi Vasas Sport

Club atlétikai szakosztályának edzõje,
vezetõedzõje volt. 1991-ben vette át a
nyíregyházi Városi Stadion irányítását,
ahol 1995-ben õ koordinálta az Ifjúsá-
gi Atlétikai Európa-bajnokság rendezé-

sét. 1999-ben lett a Debreceni Sportcentrum vezetõje.
Az itt eltöltött éveket 21 világ- és Európa-bajnokság,
számtalan új sportlétesítmény, valamint az ország egyik
meghatározó sportiskolájának létrehozása fémjelzi. De
õ mindvégig megmaradt nyíregyházi lakosnak – naponta
ingázva a két megyeszékhely között. Hosszú évekig volt
a Magyar Atlétikai Szövetség tagja, majd alelnöke, az-
tán elõször a Magyar Úszó Szövetség alelnöke, késõbb
a Magyar Országos Korcsolya Szövetség ügyvezetõje
lett, az utóbbi posztot a mai napig betölti. Sportvezetõi
pályafutására idén májusban került fel a korona, ami-
kor a Magyar Olimpiai Bizottság Közgyûlése a szerve-
zet alelnökévé választotta.

INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMÛDÍJASOK:

Bartha Dénes nyugdíjas tanár és
intézményvezetõ

Az 1956-ban alakult 12-es számú Ál-
talános Iskola alapító tanítója volt, ahol
szakvezetõ tanárként is tevékenykedett,
hiszen fõiskolai hallgatókkal is foglalko-
zott. Közben matematika–fizika szakos
tanári diplomát szerzett. A diákokkal úgy

megszerettette a matematikát, melynek hatására sokan vá-
lasztották a matematikatanári pályát. 1968 szeptemberé-
ben kinevezték a 107-es számú Ipari Szakmunkásképzõ

A Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál fellépõi az
ünnepen is nagy sikert arattak

A kitüntetettek egy közös csoportképen. Balról: dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Orendi Mihály díszpolgár,
öt Inczédy-díjas: Bartha Dénes, dr. Dicsõ Ferenc, Géresi József, Moldván Miklós, dr. habil Pethõ József és

dr. Kovács Ferenc polgármester

DÍSZPOLGÁR:
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ÚJ LÁTOGATOTTSÁGI CSÚCS, EGYRE TÖBB ELADOTT BÉRLET
PADLÓGÁZZAL KEZDIK AZ ÉVADOT A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZBAN

Hamarosan indul az új színházi évad. A Móricz Zsig-
mond Színház hét nagyszínpadi és hét kamarabemuta-
tóval várja a nézõket. Összeszokott társulattal, fiatal ven-
dégmûvészekkel, új és visszatérõ rendezõkkel készülnek
az új darabok, de az elõzõ évadból repertoáron marad
több sikeres darab, például a Hello, Dolly!, a Függöny
fel!, A fõfõnök, a Szibériai csárdás, valamint az Emilia
Galotti is.

Az elsõ új nagyszínpadi elõadás a Sherlock Holmes – A
sátán kutyája címû krimikomédia lesz, melynek bemuta-
tóját Szente Vajk rendezésében, Horváth Sebestyén Sán-
dor fõszereplésével már szeptember 9-én megtekintheti a
bérletes közönség. Ugyancsak szeptemberben mutatják
be Sediánszky Nóra rendezésében A név: Carmen címû
szerelmi játékot is a MÛvész Stúdióban – Carmen szere-
pében Kosik Anitával. A gyerekek sem maradnak színhá-
zi program nélkül: A kék pék interaktív feldolgozása Tucker
András rendezésében Gulácsi Tamással és Jenei Judittal
már szeptember 11-én várja a legfiatalabbakat.

ÚJ FÜGGÖNY GÖRDÜL FEL

A közönség számára a legszembetûnõbb változás a
nagyszínpad új függönye lesz. Emellett pedig az idei nyá-

ri karbantartási munkálatok eredményeként kiépítették az
új ügyelõ- és hívórendszert, hõszigetelték az öltözõket,
újrafestették a büfét, a teraszt, kiszolgáló épületrészeket,
valamint korszerûsítették a színpadtechnikához tartozó
világosítást is.

SIKERES BÉRLETÉRTÉKESÍTÉS

A teátrum igazgatója büszke a bérleteladási adatokra
is. Kirják Róbert elmondta, a bérletes idõszak még messze

Új vendégmûvészekkel is találkozhat majd a közönség, mint László Lilivel, Schmidt Sárával, Horváth Julianná-
val, Kónya Merlin Renátával és Tóth Szilvia LillávalTELT HÁZAS ESTÉK

A kedvezõ idõjárásnak és a színvonalas elõadások-
nak köszönhetõen telt házas estékkel búcsúztak a né-
zõk a régi Szabadtéri Színpadtól, amelyet idén jelen-
tõsen felújítanak. A hét elõadás közül nemcsak Az
Õrült Nõk Ketrece címû musical dupla elõadásán, de
a többi csaknem mindegyikén is megtelt a pótszékek-
kel kiegészített nézõtér. A tavalyi 91 százalékos láto-
gatottság 96 százalékra emelkedett.

nem ért a végéhez. Az majd szeptember végén zárul, de
az augusztus 17-ei adatok szerint a bérletbevétel a tavalyi
26 millióról 31 millió forintra emelkedett.

Az évadnyitón jelen volt dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter is. Szerinte eredményes, folyamatosan fejlõdõ teátrum
a nyíregyházi. A polgármester a Nyíregyházi Televízió-
nak azt mondta, a színháznál nincsenek pénzügyi gon-
dok, sõt, folyamatosan fejlõdik és a Szabadtéri Színpad
felújítása is hamarosan elkezdõdik. Ezekre az önkormány-
zat és a város minden lakója büszke lehet – fogalmazott.
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Augusztus 27., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Soroksár labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

JÓ MAGYARNAK LENNI

A FIATALOK PÉLDAKÉPEI LEHETNEK
Remekül szerepeltek a nyíregyházi spor-

tolók a világbajnokságokon. Dr. Szokol
Dianna a Masters Úszó VB-rõl tért haza
érmekkel, Helebrandt Máté pedig a hato-
dik helyen végzett az atlétikai világbajnok-
ságokon. Õket köszöntötték a városházán.

Helebrandt Máté pályafutása legna-
gyobb sikerét aratta Londonban. Élete má-
sodik 50 kilométeres gyaloglóversenyén a
6. helyen végzett, ráadásul a világbajnok-
ságon.

– Szerettem volna egyéni csúcsot javí-
tani és az elsõ húszban végezni, de erre
az eredményre álmomban sem gondoltam.
Nagyon boldog vagyok, még mindig nem
fogtam fel, mi történt. Nem akarok ma-
gamra pluszterhet rakni, de a berlini EB-n
jövõre már nem a középmezõny lesz a cél,
hanem a pontszerzõ helyezés – mondta
Helebrandt Máté atléta.

Dr. Szokol Dianna az úszók Masters Vi-
lágbajnokságán remekelt. A nyíregyházi
versenyzõ elõbb nyíltvízen lett második,
majd 400 és 800 gyorson is ezüstérmet szer-
zett. A legértékesebbnek azonban a 3000
méteres nyíltvízi érmet tartja, mivel itt vi-
haros idõben kellett versenyezniük.

– 70 km/órás szél volt, hullámzott a Ba-
laton, sokszor azt sem tudtam, hol vagyok.
Az olasz riválisom hol elõttem volt tíz mé-
terrel, majd egy perc múlva már mögöttem
öttel, és nem is vettem észre. Azt is csak a
végén közölték, hogy a második lettem.

Dr. Szokol Dianna, Masters VB ezüstérmes úszó, dr. Szabó Tünde, sportért felelõs államtitkár, dr. Kovács Ferenc polgármester,
Helebrandt Máté atléta és Sitku Ernõ, a Nyíregyházi Sportcentrum élsportigazgatója a sportolók köszöntésén

JEGYZET

Zoli bácsi nem találta a szavakat. Pe-
dig nem jellemzõ rá. Felhívott, és ennyit
mondott: Máté hatodik lett! Nem tudtam
mit mondani én sem, olyan hihetetlen-
nek tûnt. A mi Máténk hatodik? A világ-
bajnokságon? Zoli bácsi tért magához
gyorsabban, és közölte, hogy egyéni, or-
szágos csúcs és sporttörténelem. Majd
csak azt ismételgette: nagyon jó magyar-
nak lenni Londonban!

Helebrandt Máté megküzdött ezért az
eredményért. Miközben egy átlagember
még alszik, õ már rója a kilométereket a
Sóstói úton. A közelben élõk naponta lát-
hatják, hogy egy fiatalember nagy tem-
póban gyalogol az út mellett, edzõje,
Pokrovenszki József pedig kerékpárral
teker mellette, és mondja az instrukció-
kat. Nekünk, egyszerû embereknek lehet
az is izomlázat okozna, ha csak annyit
bicikliznénk mint Józsi bácsi, Máté gya-
loglásáról már nem is beszélve...

A páros évek óta együtt dolgozik, és
bár számos EB, sõt két olimpia is van a

hátuk mögött, a nagy áttörésre 2017-ig
kellett várni. Ekkor – ahogy fogalmaztak
a VB elõtt – 19-re lapot kértek. A 20 kilo-
méter helyett 50 kilométeren állt rajthoz
a Sportcentrum atlétája, életében másod-
szor. Bejött a húzás, alsó jött a pakliból!
Helebrandt Máté, miközben száguldott
a cél felé, a maroknyi nyíregyházi szur-
kolócsapat hitetlenkedve nézte az ered-
ményjelzõt, majd körönként kiabálták
Máténak az állást: 15., 12., 10., 9.! A
vetélytársak sem hittek a szemüknek, az
elõzetesen 38. helyen rangsorolt magyar
fiú állva hagyta õket.

Helebrandt Máté egy nemzeti színû
zászlóval a kezében boldogan integetve
áthaladt a célon. Az ott álló magyar ri-
portertõl tudta csak meg, hogy 6. lett, ez
minden idõk legjobb magyar eredménye
gyaloglásban. Csoda, hogy édesapja, Zoli
bácsi nem találta a szavakat? Csak azt
ismételgette: nagyon jó magyarnak lenni
Londonban!

Dankó László

Nagyon elfáradtam – emlékezett vissza dr.
Szokol Dianna úszó.

A két versenyzõt a sportért felelõs állam-
titkár és Nyíregyháza polgármestere is kö-
szöntötte. Dr. Szabó Tünde, mint egykori
sportoló pontosan tudja, mekkora munka
van egy-egy ilyen eredmény mögött.

– Igyekszünk a magunk részérõl minden-
ben segíteni a sportolókat, hogy felkészül-

hessenek. Remek eredményeket értek el,
nyíregyháziként pedig külön büszke va-
gyok rájuk. A város mindig az atlétika és
az úszás fellegvára volt – mondta dr. Sza-
bó Tünde, sportért felelõs államtitkár.

A város igyekszik megteremteni a hátte-
ret ahhoz, hogy a versenyzõk megfelelõen
felkészülhessenek. A jövõben új atlétikai
centrum és uszoda is épül.

– Rövidesen kezdõdhet mindkét beru-
házás, ami nagyon fontos lesz annak ér-
dekében, hogy még jobb körülmények
között készülhessenek a sportolók. Máté
és Dianna is igazi példakép a fiatalok szá-
mára, remélem, sok hasonló tehetség lép
a nyomdokukba – mondta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

UNIVERSIADE ÉS EDZÉS
Megszerezte a magyar férfi kosárlabda-

válogatott elsõ gyõzelmét Tajvanon, a 29.
nyári Universiadén. A csoportmérkõzések
harmadik fordulójában a nemzeti csapat
91–81-re nyert Dél-Korea ellen. A Nyíregy-
háza Blue Sharks kosarasa, Bus Iván csere-
ként lépett pályára, és 12 ponttal zárt. A
mieink az elsõ meccsen kikaptak Szerbiá-
tól. Közben idehaza készül az NB I/B-s
együttes a bajnoki rajtra, mely szokatlanul
korán, már szeptemberben lesz. A keret
nagyrészt végleges, még egy légióst szeret-
ne igazolni a csapat. Az erõnléti edzések
mellett labdás tréningek szerepelnek a
programban, és már edzõmérkõzéseket is
vívnak a cápák. Nyíregyházán egy felké-
szülési találkozó lesz a Tiszaújváros ellen.
Idén változott a lebonyolítás a bajnokság-
ban, a két csoportot összevonták, azaz nagy
csata várható.Bus Iván a magyar válogatottat erõsíti
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AKADÁLYVERSENY
2017. szeptember 2-án rendezi meg az idén ta-

vasszal alakult Extreme Trail Hungary SE elsõ akadály-
versenyét Tokajban. A terepfutóversenyre az egyesü-
let Facebook-oldalán található nevezési ûrlapon le-
het regisztrálni. A szervezõk egy 7,5 és egy 15 km-es
versenytávval készülnek, ahol a szintemelkedéseken
és a különbözõ terepviszonyokon kívül még mintegy
20 akadályt kell leküzdeniük a jelentkezõknek. A gye-
rekekrõl sem feledkeztek meg, mert a város gyönyörû
mellékutcáiban egy 600 méteres és egy 1 kilométeres
pályát építenek. 

További információkat Vitkai Elemér (06-70/423-
9344) és Benkõ Róbert (06-20/331-7517) egyesületi
tagoktól lehet megtudni.

Augusztus 31., csütörtök 18.00–19.00:
Erõsítsd meg az immunrendszered – hogyan
készítsd fel a szervezetedet az õszi-téli fertõzé-
sekkel szemben? „A halál a belekben lakozik!”
– az emésztés és az immunrendszer összefüg-
géseirõl, és a probiotikumokról mint megoldás-
ról tart ingyenes elõadást Dobronyi Ágnes.

Helyszín: Móricz Zsigmond megyei könyv-
tár, Nyíregyháza, Szabadság tér 2.

GAZDIKERESÕ

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

Bingó: Körülbelül 1 éves, ivarta-
lanított, keverék kan. Bingót kölyök-
korában fogadták örökbe, ám most
visszakerült Állatotthonunkba. Ki-
csit  még félénk, nem érti mi történt
vele. De ha elnyerik a bizalmát, egy
nagyon kedves, odaadó, hûséges
kutyus.

Cintia: Körülbelül 2
éves, keverék szuka.
Balkány és Nyíradony kö-
zött kóborolt. Kedves, ba-
rátságos kutyus.

KÉPZÕMÛVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA.
Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2016. évi képzõmûvé-
szeti ösztöndíjasainak kiállítása látható a Pál Gyula Te-
remben. Kiállító mûvészek: Czigándy Varga Sándor szob-
rász-, Fekete Nóra Ágnes textil-, Lengyel Tibor szobrász-
mûvész. Megnyitó: augusztus 26-án 16.00 óra. Megtekint-
hetõ: szeptember 16-áig, keddtõl szombatig 9.00–17.00
óráig.

ZSÁKBAMACSKA. A Burattino Bábszínház elõadásai:
augusztus 26-án 16.00: Zsákbamacska. 27-én 10.00: Pi-
roska és a farkas. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

ALKALMAS NAP AZ ALKALMATLANSÁGOKRA

ELMARAD A
KIÁLLÍTÁS
Technikai okok miatt

elmarad Karádi Zsolt
szombatra hirdetett (a
VIDOR Fesztiválhoz
kapcsolódó) kiállítása
a Móricz Zsigmond
könyvtárban. A  szerve-
zõk  köszönik  a  láto-
gatók  megértését.

JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDÕ. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Szociális Intézmények és Szakemberek
Egyesülete (SZISZE) megalakulásának 20 éves évforduló-
ja alkalmából, tagjainak és támogatóinak Játékos sportve-
télkedõt szervez augusztus 28-án 14.00 órától az Erdei
Tornapályán. A több mint egy tucat feladatban a memória
fejlesztésére, a mozgáskoordináció javítására és nem utol-
sósorban a vidámságra helyezik a hangsúlyt.

MÛVÉSZASZTAL (1.) Mese, mese, mátka... felnõttek-
nek – A Vörös Postakocsi és a Móricz Zsigmond Színház
közös rendezvénye augusztus 31-én 17.00 órától a
MÛvész Stúdióban. Vendég: Boldizsár Ildikó író, meseku-
tató, meseterapeuta. Házigazda: Kováts Judit író.

Már hagyománnyá érett Nyíregyházán, hogy nyáron egy alkalommal különleges, a felszínen maradásra csak
éppen hogy alkalmas úszó objektumok lepik el egy tavunkat. Idén a Bujtoson került sor a versenyre, melyre
ezúttal is népes közönség látogatott el.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyv-
tárban: augusztus 29-én 14.00–16.00: Órarend készítése.
31-én 14.00–16.00: Ujjbáb kutyus készítése.

GYÖKEREK. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Nyíregyházi Csoportja, illetve a Szent Imre Katolikus Gim-
názium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda vár min-
den érdeklõdõt a szeptember 1-jén 19.00 órakor tartandó
rendezvényére. Témája: Gyökerek. A felvidéki magyar-
ság helyzete, szülõföldön való megmaradás lehetõségei.
Elõadást tart: Gábor Bertalan esperes, a szepsi Római Ka-
tolikus Egyházközség plébánosa. Helyszín: Magyarok

Nagyasszonya Társszékesegyház díszterme. A rendezvény
nyilvános és ingyenes.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Gulyás Emil fotókiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megnyitó: szep-
tember 5-én 16.30-kor. Megtekinthetõ: szeptember 25-éig.

PAPÍRSZÍNHÁZ A GYERMEKKÖNYVTÁRBAN – 8 éves
korig ajánlják hétfõtõl péntekig, a Móricz Zsigmond Könyv-
tár nyitvatartási ideje alatt. A Japánból eredõ és igen népsze-
rû papírszínház, a kamishibai a mesekönyveket színházzá
alakítja. A fakeretben mozgatható lapok segítségével igazi
színházi élménnyé változtatja a hagyományos meseolvasást.



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

HELYTÖRTÉNET

2017. AUGUSZTUS 25.16

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...
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„A TÖRVÉNYKEZÉSI PALOTA ÉPÍTÉSÉNEK
ÜGYE, VÉGRE VALAHÁRA TESTTÉ LÕN”

„Nevezetes lesz és kiváló az 1891-ik esztendõ Nyír-
egyháza város történetében” – így kezdte elõretekintését
a Nyírvidék cikkírója a lap az évi elsõ számában. Indoka:
„Föl fog jegyeztetni a város történetének évkönyveiben,
hogy ebben az esztendõben két nagy fontosságú alkotá-
sa e városnak nyert megvalósulást: a törvényszéki palota
a fogház épülettel és a nagy lovas-laktanya”.

A megyeszékhellyé válást követõen a város hivatalno-
kai a megye vezetõinek is helyet biztosítottak, így most
már teljes mértékben kiszorultak saját házukból. Ezt a
helyzetet csak a megyeháza és a törvényszéki palota meg-
építésével oldhatták fel. Ezért nagy áldozatot hozott is-
mét a város, hiszen az ingyen telek biztosítása mellett
még 200 ezer forint kamat nélküli kölcsönt is adott az
államnak, hogy az igazságszolgáltatás palotája végre fel-
épülhessen. Több holtpont után az igazságügyi miniszter
1888-ban utasította Wagner Gyula budapesti építészt a
tervek elkészítésére. Az õ javaslatára az épület nyugati
vonalát úgy építették fel, hogy az párhuzamos lett a vá-
rosháza homlokzatával, leszûkítve ezzel az akkori „nagy-
orosi” utcát.

A munkálatokkal megbízott Barzó–Vojtovits építész-
páros 1890 tavaszán kezdett hozzá az építkezéshez és
1891 szeptemberében a törvénykezés hivatalai már át is
költözhettek az új épületbe. Az 1891. november 23-án
átadott „törvénykezési palota” (képünkön) nem aratott
általános elismerést. Kifogásolták, hogy a magassága nincs
arányban a hosszú frontjával, így az egy kaszárnyára ha-

sonlít. Késõbb az ügymenetek száma is megnövekedett,
így hamarosan terítékre került az átépítés, esetleg egy új
palota építésének a kérdése. Végül a bõvítéssel járó át-
építés mellett döntöttek, ami 1928–29-ben meg is való-
sult Orbán Ferenc tervei alapján, Várallyai Sándor helyi
vállalkozó közremûködésével. Emeletet húztak rá, a régi
sarokbejárat helyett új fõbejáratot alakítottak ki, mely osz-
lopokon nyugvó, árkádos díszítést kapott. A most már
„imponáló” palota elõnyösen emelte a Bocskai utca
„nagyvárosi jellegét”.


