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RÉGI ÍZEK.
Borscs, vareniki, csa-
vart fánk, strudli is ke-
rülhet azok tányérjába,
akik kilátogatnak a Sós-
tói Múzeumfalu gaszt-
ronómiai fesztiváljára.

Elkészült a Nyíregyházát Tokajjal összekötõ kerékpár-
út eddig hiányzó, 21,5 kilométer hosszú szakasza. A net-
tó 2,6 milliárd forint értékû beruházást csütörtökön ad-
ták át a szabolcsi megyeszékhelyen. A fejlesztés Raka-
maz, Tiszanagyfalu, Nyírtelek és Nyíregyháza település
közigazgatási területét érinti. A tervek szerint a jövõ-
ben azonban még további kerékpárutak épülhetnek a
megyében.

Az eseményen Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési mi-
niszter elmondta, a turizmusélénkítõ tervek között szere-
pel az is, hogy egy teljes megyei kört hozzanak létre. Nyír-
egyházától kiindulva Tokajon keresztül Tiszabecsig vezet-
ne a bicikliút, amely innen Nyírbátort és Máriapócsot érint-
ve térne vissza a nyírségi nagyvárosba.

TURISZTIKAI RÉGIÓ JÖTT LÉTRE

Dr. Kovács Ferenc polgármester köszöntõjében emlé-
keztetett arra, hogy a Nyíregyháza–Tokaj kerékpárút meg-
építése a kormány és a város között 2014-ben létrejött
Modern Városok Programja megállapodás elsõ pontjaként
szerepelt. A helyi kerékpáros fejlesztésekkel sikerült több
városrészt bekapcsolni a több mint 50 kilométer hosszú
városi hálózatba, ez bõvült ki a Tokajig tartó kerékpárút-
tal. A most megépült szakasszal együtt 30 kilométer egy-
befüggõ kerékpárút használható Nyíregyháza és Tokaj
között. A fejlesztéstõl azt várják, hogy ennek köszönhetõ-
en egyre többen ülnek biciklire és ezzel fellendül majd a
kerékpáros turizmus is.

– Ebben az évben a kormány döntése alapján egy tu-
risztikai régió jött létre, amely Tokaj, a Nyírség és a Felsõ-
Tisza területeket kapcsolja össze. Azt gondolom, hogy
ebben nagyon nagy lehetõség van, és a most átadott ke-
rékpárút szó szerint így egy összekötõ elem lett – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában,
belföldi forrásokból megépült kerékpárút Rakamazt,
Tiszanagyfalut, Nyírtelket és Nyíregyházát érinti, és a 38-
as fõút mellett vezet Tokajba. A fejlesztéskor több szaka-
szon felújították a kerékpározásra alkalmas hidakat, vé-
dõkorlátokat építettek és biztosították a vasúti átjárókban
a kerékpáros átvezetéseket is.

(Folytatás a 3. oldalon.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, MTI)

DR. ALBAN NYÍREGYHÁZÁN KONCERTEZIK
Alig néhány nap telt el azóta, hogy véget ért a 16. VIDOR Fesztivál, múlt héten

pénteken pedig már az iskolákba is becsengettek. Ennek ellenére azonban színes
programokból az elkövetkezõ hetekben sem lesz hiány Nyíregyházán. Szeptember
10-én egész napos gasztronómiai fesztivált rendeznek a Sóstói Múzeumfaluban (rész-
letek a 8. oldalon), ahol az ízletes népi ételeken túl számos kulturális és szórakozta-
tó program is várja majd az érdeklõdõket, szeptember 23-án és 24-én pedig Tirpák
Fesztivált és Pálinkanapot tartanak a Kossuth téren (részletek a 10. oldalon), amely-
nek sztárvendége a világhírû Dr. Alban lesz. Aki esetleg elmerülne a gasztronómiai
élvezetekben, az se aggódjon a plusz kilók miatt, hiszen szeptember 11-étõl folyta-
tódik a tömegeket megmozgató „Mozdulj Nyíregyháza!”, ami a szokott módon
újdonságokkal is csalogat majd (programok a 14. oldalon).

NAPONTA SZÁZAK KEREKEZNEK RAJTA

2 NAPRÓL NAPRA

DOBOGÓS SÍRÁSÓK.
Második lett a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési
Kft. sírásó csapata az
Országos Sírásó
Versenyen.

6 KÖZGYÛLÉS

NYERTES PÁLYÁZATOK.
Milliárdos nagyságren-
dû pályázati támoga-
tással készülhet el,
illetve folytatódhat
számos beruházás
Nyíregyházán.
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DROGPREVENCIÓ
A FókuszPont elnevezésû, több kom-

ponensû drogprevenciós projekt zárá-
saként konferenciát rendezett a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont. Az eredményeket a fiatalokkal
foglalkozó, szociális és ifjúsági terüle-
ten dolgozó szakemberekkel értékelték.

JUBILÁL A ZRÍNYI
100 éves a Zrínyi Ilona Gimnázium.

A jubileumi év alkalmából elstartolt a
Zrínyis Akadémia is, amely színes prog-
ramokkal várja az érdeklõdõket. Ked-
den az iskola egykori diákja, Márka
Szabolcs, a New York-i Columbia Egye-
tem asztrofizikusa tartott elõadást.

ELLÁTOTTJOGI KIÁLLÍTÁS
Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat tá-

jékoztató napot tartott az ellátottaknak
a VMKK-ban, ahol egy különleges ván-
dorkiállítást is megnyitottak rajzokból
és írásokból. Az alkotások a Váci Mi-
hály Kulturális Központ földszintjén
tekinthetõk meg szeptember 13-áig.

TAPOGATÓZOO
A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egyesületének
egyedülálló programmal kedveskedett
a Nyíregyházi Állatpark. A tagok egzo-
tikus állatokkal és növényekkel is meg-
ismerkedhettek tapintás útján,  valamint
kézbe vehették az ott lakó hüllõket is.

TANÉVNYITÓ AZ EGYETEMEN
A Nyíregyházi Egyetem tanévnyitó

ünnepi szenátusi ülését szombaton ren-
dezték meg a Kodály Zoltán Kulturális
Centrumban. Az eseményen dr. Kovács
Ferenc polgármester mondott köszön-
tõt, majd jelképesen városi polgárrá fo-
gadta az elsõ éves hallgatókat.

ÚJKÕKORI LELETEK
A nyíregyházi Jósa András Múzeum

munkatársai július és augusztus hónap-
ban terepbejárást végeztek a Kemecse
város határában épülõ börtön terüle-
tén, ahol a kutatóárkokban hat újkõkori
jelenséget – cseréptöredékeket, pen-
géket – tártak fel a régészek.

160 ÉVES FA
Egy legalább 160 éves juharfát vág-

tak ki a városüzemeltetõ társaság mun-
katársai a Nyíregyházi Evangélikus
Nagytemplom mellõl. A fa már beteg
és balesetveszélyes volt, így a további
veszély elkerülése miatt elkerülhetet-
lenné vált az eltávolítása.

JÁRDAFELÚJÍTÁS
Felújította a járdát a NYÍRVV Non-

profit Kft. a Toldi utca Arany János és
Kiss Ernõ utca közötti szakaszán. A
munkálatok során 100 méter hosszú
járdaszakaszt javítottak ki, a tönkre-
ment, elöregedett burkolatot újraala-
pozták és leaszfaltozták.

BÕVÜLT AZ ELVEZETÕRENDSZER

MÁSODIK LETT A SÍRÁSÓ CSAPAT

Jó ütemben halad a Nyíregyháza Bor-
bánya és Malomkert városrészeket érintõ
csapadékvíz-elvezetõ hálózat és vízvissza-
tartási célú tározók fejlesztése címû pro-
jekt. Az öt szakaszból álló program össz-
költsége közel 663 millió forint, 100 szá-
zalékos pályázati támogatással. Dr. Kovács
Ferenc polgármester helyszíni bejáráson
tekintette meg a beruházás munkálatait.

A projekt jelenlegi helyszínén, Borbá-
nyán mindig is gondot okozott az össze-
függõ csapadékelvezetõ rendszer hiánya,
amelynek a kiépítettsége az 50 százalékot
sem haladta meg. Dr. Kovács Ferenc pol-
gármester az Alma utcán tekintette meg a
beruházást. Elmondta, hogy itt az út mel-
lett nyílt színi elvezetõ lefolyót építettek,
hiszen nagyobb esõk idején megállt a víz,
veszélyeztette a házakat, közlekedni sem
nagyon lehetett. Ez az öt elembõl álló pro-
jekt most befejezõdik, de a pályázat meg-
takarítása terhére a Virágfürt utca terüle-
tén elõkészítés alatt van egy új csapadék-
víz-elvezetõ hálózat kiépítése, az út déli
részén átemelõvel, a burkolt út két oldalán
nyílt árkos elvezetéssel a befogadó Nap-
sugár utcai keresztezõdésig.

A polgármester kiemelte, a programmal
már legalább ezer ingatlant mentesítettek

a belvízproblémák veszélyétõl, és számos
helyen oldották meg az esõs idõszakok
közlekedési gondjait is. A már megvaló-
sult Tüzér utcai csapadékcsatorna-rekonst-
rukció és a folyamatban lévõ Alma–Luj-
za–Vércse, valamint a Tünde utcai csapa-
dékcsatorna-rekonstrukciók az elsõ ko-
moly lépések Borbánya csapadékvíz-elve-
zetési problémáinak felszámolására. A ki-
vitelezés a Debreceni út irányából folya-
matosan zajlott. A Tünde utcai munkála-
tokból egy közel 400 méteres szakasz van
még hátra, amely a Lapály és a Kémény-
seprõ utca közé esik.

(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Második lett a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Temetkezési Kft. sírásó csapata
azon az Országos Sírásó Versenyen, amit
Gyulán rendeztek meg. A megmérettetés
két részbõl állt, a nyíregyháziak szoros
küzdelem után állhattak a dobogó máso-
dik fokára.

 
Debrecen után Gyula adott otthont a

második Országos Sírásó Versenynek,
amin nyíregyházi versenyzõk is indultak.
A megmérettetést a Gyulai Temetõket üze-
meltetõ vállalat, illetve Gyula Önkormány-
zata rendezte meg. Nyíregyháza egy csa-
pattal vett részt a versenyen, Bogár József
és Greksza Mihály (képünkön) képviselte
a várost. A verseny két részbõl állt. Elõ-
ször egy egyszemélyes sírhelyet kellett ki-
ásni 1 méter 60 centi mélységig. Ezt köve-
tõen visszahantolási próba volt, amit szak-
szerûen teljesítettek a nyíregyházi verseny-

zõk. A második Országos Sírásó Versenyen
11 csapat indult. Hódmezõvásárhely lett
az elsõ, a harmadik pedig Békéscsaba csa-
pata. A dobogó második fokára a két nyír-
egyházi sírásó állhatott, akik 15-15 ezer
forintot, kupát és ajándékcsomagot kaptak
jutalmul. A sikeres verseny után a jövõ-
ben további megmérettetésen indulnak a
temetõ dolgozói.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A LEGO CSÖKKENTI DOLGOZÓI SZÁMÁT
A Magyarországon is jelen lévõ LEGO

dán játékgyártó 8 százalékkal csökkenti
dolgozóinak számát az év végéig, és glo-
bálisan 1400 embert bocsátanak el a cég-
csoporttól. Az intézkedést azzal indokol-
ják, hogy a LEGO  féléves forgalma 5 szá-
zalékkal, 14,9 milliárd koronára (612 mil-
liárd forint) esett.

Az eredmények tükrében a LEGO Cso-
port úgy döntött, hogy a tervek egyik kö-
vetkezményeként teljes munkaerõ-állomá-

nyát körülbelül 8 százalékkal csökkente-
nie kell. Ez érinti a LEGO nyíregyházi gyá-
rát is. Tóth Csaba, senior HR igazgató tájé-
koztatása szerint ez mintegy 70 pozíciót
érinthet a jelenleg 2100 fõt foglalkoztató
gyárban. Tóth Csaba hangsúlyozta, a tava-
lyi évben megkezdték a nyíregyházi gyár
bõvítését. Ezt a bõvítési projektet folytat-
ják, a korábban jóváhagyott fázisokat meg-
építik, és a jövõben is úgy határozzák meg
a dolgozóik számát, hogy eleget tudjanak
tenni a LEGO termékek iránti keresletnek.

ÚJ HELYEN AZ ÁLLATPARK BEJÁRATA
Ideiglenesen új helyre költözött a

Nyíregyházi Állatpark bejárata és pénz-
tárai egy hamarosan induló európai
uniós pályázat kivitelezésének megkez-
dése miatt.

A park nyitvatartása változatlan, a
megszokott módon várják a látogató-
kat.
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SOHA NEM LÁTOTT KERÉKPÁRÚT-HÁLÓZAT ÉPÜLHET!
ÁTÉPÍTIK AZ ERZSÉBET KIRÁLYNÉ HIDAT IS

(Folytatás az 1. oldalról.)

A következõ évben soha nem látott kerékpáros fejlesz-
tések valósulnak majd meg Magyarországon, 27 szakasz
tervezése pedig már folyamatban is van – jelentette ki a
Nyíregyházát Tokajjal összekötõ bicikliút átadásán Ré-
vész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért
felelõs kormánybiztos.

Révész Máriusz elmondta, rövidesen megkezdõdhet a
Poroszlót Tiszafüreddel összekötõ kerékpárút megépítése
is, amivel teljesen körbebringázhatóvá válik majd a Ti-
sza-tó. Kiemelte, a kormány célja, hogy egy több száz ki-
lométeres, egybefüggõ kerékpárút-hálózat épüljön meg
Magyarországon.

KÉT KERÉKEN A DUNA MENTÉN

– Jelenleg 27 szakasznak a tervezése van folyamatban.
Szeretnénk, ha megépülne Budapestet a Balatonnal össze-
kötõ kerékpárút, és ha el lehetne jutni Rajkától a fõváro-
sig, végig a Duna mentén – fogalmazott Révész Máriusz.

A kormánybiztos hozzáfûzte, jövõre különbözõ vándor-
táborokat kíván a kormány a Nyírségbe hozni, és azt sze-
retnék, ha a résztvevõk használnák a most átadott Tokaj–
Nyíregyháza kerékpárutat.

A BIZTONSÁGOT IS FOKOZZA

Dr. Vinnai Gyõzõ, országgyûlési képviselõ az esemé-
nyen hangsúlyozta, a most átadott kerékpárút máris nép-
szerû, egy-egy vasárnap több százan használják. Ráadá-
sul jó minõségben épült meg, pihenõkkel is el van látva,
és legalább ennyire fontos az is, hogy Nyíregyháza, Nyír-
telek és Rakamaz belterületén a kerékpárosok biztonsá-

Seszták Miklós, nemzeti fejlesztési miniszter körében Mayer András, a NIF Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese,
dr. Kovács Ferenc polgármester, Révész Máriusz, kerékpározásért és aktív kikapcsolódásért felelõs kormánybiztos,

dr. Vinnai Gyõzõ, országgyûlési képviselõ, valamint a kerekezõk az átadást követõen

A BICIKLISEK „IMÁDJÁK”
Már alig várták, hogy kipróbálják az új bicikliutat a

nyíregyházi Zay Anna Egészségügyi, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium tanárai. Csütörtök dél-
elõtt csapatépítõ tréninget szerveztek Tokajba, és úgy
döntöttek, kerékpárral teszik meg az utat. – Ha olyan
a csapat, akkor egy-másfél óra alatt kényelmesen tel-
jesíthetõ. Van olyan kollégám, aki 54 perc alatt kere-
kezte le a távot, nagyon jó minõségû, úgyhogy örü-
lünk neki, hogy megépült, imádjuk – nyilatkozta a
Nyíregyházi Televíziónak Gódor Zoltán. A Nyíregy-
házát Tokajjal összekötõ bicikliút mûszakilag már a
nyár derekára elkészült. Hivatalosan ugyan nem ad-
ták át, de a kerékpárosok már hetek óta tesztelhették.

gát növeli, mert nem kell a forgalmas 38-as fõúton közle-
kedniük.

2019-RE KISZÉLESÍTIK A HIDAT

A kerékpárút átadásán kiderült, hogy rövidesen meg-
kezdõdhet a tokaji Erzsébet királyné híd átépítése, amivel
egyszerûbb lesz a biciklisek közlekedése. A beruházás
2018-ban indulhat és egy év múlva készülhet el. A kerék-
párosok a meglévõ híd déli oldalán kapnak helyet, a Bod-
rog és a Tisza összefolyása felõli oldal a gyalogosoké ma-
rad. A meglévõ kétirányú gépjármûforgalom mellett új,
2,3 méter szélességû konzollal hízik majd a híd.
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EGYESÍTIK EREJÜKET A TAKARÉKOK

– Az egységes termékportfólió mekkora mozgásteret
hagy a korábbi személyre szabott pénzügyi szolgáltatá-
sokkal szemben a 2017. október végén létrejövõ Tiszán-
túli Takaréknak?

– A termékskála egységesebbé tételével párhuzamosan to-
vábbra is törekszünk a hely- és ügyfélismeretbõl származó
elõnyünket kihasználni, ami olyan szintû kiszolgálást tesz le-
hetõvé, amely a kereskedelmi bankoknál csak a prémium-
ügyfélszegmensben szokásos – folytatja Bede József, a Sza-
bolcs Takarék elnök-igazgatója. Ennek különösen nagy a je-
lentõsége a vidéki, kis- és közepes méretû vállalkozásoknál –
például az agrárszektorban –, amelyek a stratégiai ügyfeleink
közé tartoznak. A Takarék a vidék bankja volt és az is marad.
A kölcsönös elõnyökön alapuló üzleti vállalkozási modellünk
az elmúlt évtizedekben mindvégig mûködõképes maradt, és
erre törekszünk ezután is.

– Milyen mutatói lesznek a leendõ Takaréknak?

Versenyképesség, mérethatékonyság, egységes, kor-
szerû termékek és informatika – ezek a kulcsszavai
azoknak a stratégiai döntéseknek, amelyek a szövet-
kezeti hitelintézeti szektor, a Takarék Csoport átalakí-
tásáról a közelmúltban születtek.

Az országban mûködõ 51 Takarék egyesülésébõl várha-
tóan 12 regionális központú, tõkéjében erõs, stabil és haté-
konyan mûködõ Takarék jön létre 2017 végére. Elõzõ hitel-
intézetek között lesz a Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyék teljes területét lefedõ TISZÁNTÚLI TAKARÉK.
A kétmegyés fúzióban a HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövet-
kezet (4026 Debrecen, Bethlen utca 10–12.), Fõnix Taka-
rékszövetkezet (4025 Debrecen, Petõfi tér 6.), a KELET Ta-
karékszövetkezet (4465 Rakamaz, Szent István utca 25.) és
a SZABOLCS Takarékszövetkezet (4400 Nyíregyháza, Or-
szágzászló tér 4.) vesz részt, mely hitelintézet küldöttei ér-
demi döntést hoztak augusztus 28-ai küldöttgyûléseiken az
október végi fúziót illetõen. Fenti témában az egyesülõ hi-
telintézetek vezetõjével beszélgettünk:

– A Takarékok fúziójára azért van szükség, hogy erõsöd-
jön azok versenyképessége, az eddigieknél több, jobb és
korszerûbb szolgáltatásokat nyújthassanak az ügyfeleiknek –
kezdi a beszélgetést Ölveti Zsolt, a Hajdú Takarék elnök-ügy-
vezetõje. Mérethatékonysági ugrást kell végrehajtanunk, hogy
érvényesülhessünk a piacon. Ez a struktúra lehetõvé teszi,
hogy egységes, sokkal magasabb színvonalú ügyfélkiszolgá-
lással, nagyobb rugalmassággal és hatékonysággal mûködõ
pénzügyi csoport jöjjön létre az országban, mely a vidéki
lakosságnak is ugyanazokat a korszerû pénzügyi termékeket
nyújtja, amelyeket a nagyobb településen élõk élveznek.

– A mérethatékony mûködést a 154 milliárd forint mér-
legfõösszeg és a 14 milliárd forint saját tõke alapozza meg!
– emeli ki Krausz Róbert, a Kelet Takarék elnök-ügyvezetõ-
je. A két megyét átfogó, egyesült Takarék közel 100 000
lakossági bankszámla-tulajdonosnak, valamint több mint
20 000 egyéni és társas vállalkozásnak nyújt komplex pénz-
ügyi szolgáltatásokat, melyet – a társadalmi beágyazódottság
értékmérõjeként – több mint 100 számlavezetett települési
önkormányzat egészít ki.

– Milyen tervekkel rendelkeznek a jövõt illetõen?

– Stratégiai fontosságú – a Takarékok Garanciaközösségé-
nek tagjaként; ügyfeleink részére az OBA keretein belül, egy
Tõkefedezeti Alap anyagi fedezetével együtt gyakorlatilag
kétszeres védelmet biztosítva – a kétmegyés mûködés stabil
alapjainak megteremtése az ügyfélismeret és rugalmasság
maximális kihasználásával. Azért dolgozunk, hogy a verseny-
képességünket hosszú távon jelentõsen javítsuk úgy, hogy a
létrejövõ Tiszántúli Takarék egyszerre õrizze meg közelségét
az ügyfeleihez azzal együtt, hogy racionálisan és hatékonyan
mûködik. Célunk, egy korszerû szolgáltatásokat nyújtó Taka-
rékszövetkezet létrehozása, hiszen ez mindannyiunk közös
érdeke – fejezi be a beszélgetést Fodorné Szabó Judit, a Fõ-
nix Takarék elnök-ügyvezetõje.                                            (x)

Krausz Róbert, Bede József, Ölveti Zsolt és Fodorné Szabó Judit



OKTATÁS

2017. SZEPTEMBER 8. 5

ELSÕSEGÉLYNYÚJTÓ-
ÚJRAÉLESZTÕ TANFOLYAM

A Gyermekekért, a Fiatalokért és a Családokért
Egyesület szeptember 16-án 8.30-kor indítja útjára 6
alkalmas elsõsegélynyújtó-újraélesztõ tanfolyamát.

A tanfolyam várandós kismamáknak, gyermekeket
nevelõ szülõknek, vagy akár nagyszülõknek nyújt el-
méleti és gyakorlati alapismereteket, hogy egy esetle-
ges vészhelyzet esetén nagyobb magabiztossággal,
higgadtan tudjanak segíteni. A tanfolyam idõtartama
6 kétórás alkalom (egyes péntek délutánokat és szom-
bat délelõttöket érint.)

Elõadók: Csikós Péter, a nyíregyházi Egészségügyi
Alapellátási Igazgatóság igazgatója; dr. Leszkoven Já-
nos adjunktus, aneszt. intenzív terápiás szakorvos; Ilyés
György, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vezetõ men-
tõtiszt, Országos Mentõ Szolgálat.

Az elõadások helyszíne: 100 Éves Patika, Nyíregy-
háza, Hatzel tér 1.

A jelentkezés regisztrációhoz kötött, az alábbi le-
hetõségek valamelyikén: telefon: Nagy Szabina 30/
293-4719; https://bit.ly/csaladielsosegely.

Bõvebb információ telefonon vagy https://www.
facebook.com/gyermekfiatalcsalad/.

TANSZERCSOMAGOT KAPTAK AZ ALSÓSOK

Ceruza, rajztábla, füzet. Többek között ezek az iskola-
szerek kerültek abba a csomagba, ami minden nyíregy-
házi lakcímmel rendelkezõ, általános iskola alsó tagoza-
tán tanuló kisdiákot várt az új tanév elsõ napján az isko-
lában. A tanszereket Nyíregyháza önkormányzatától kap-
ták ajándékba a fiatalok, függetlenül attól, hogy állami,
egyházi, vagy egyéb fenntartású intézményben tanulnak.

A nyíregyházi gyerekek negyedik alkalommal kaptak tan-
évkezdõ csomagot, hiszen a városban 2014-ben vezették be
ezt a támogatási formát. A 4708 darab, nettó 1500 forint ér-
tékû csomagot úgy válogatták össze, hogy a benne lévõ dol-
gokat használni tudják az alsósok. A tanszerekre saját for-

rásaiból összesen 9 millió forintot fordított az önkormányzat,
ezzel is segítve a családokat a tanévkezdésben.

Dr. Kovács Ferenc polgármester elmondta, az iskola-
kezdés mindig anyagi teher a szülõknek és a családok-
nak, különösen ott, ahol több gyerek is nevelkedik. Éppen
ezért ez a juttatás nemcsak szükséges és hasznos, de még
a gyerekek is örültek neki.

A KÖTELEZÕKÖN TÚL IS...
Nyíregyháza önkormányzata a kötelezõ juttatásokon túl

nem csupán tanszerekkel, hanem bérlettámogatással, kü-
lönbözõ ösztöndíjakkal, pályázatokkal, és egyéb formá-
ban is segíti a családokat a 2017/18-as tanévben.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

A Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének negyedikesei dr. Kovács Ferenc polgármestertõl
vették át a csomagokat
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-

ben szabályozza az „Együtt egymásért” „Burger István-
díj” adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben,
valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szoci-
ális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát vég-
zõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért,
a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken
át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, érdekvédel-
mi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani
2017. szeptember 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

RENGETEG PÁLYÁZATRÓL DÖNTÖTT A KÖZGYÛLÉS
 A nyári szünet utáni elsõ ülését tartotta a nyíregyházi

közgyûlés. A döntések szerint milliárdos nagyságrendû
pályázati támogatással készülhet el, illetve folytatódhat
számos beruházás, például az önkormányzati épületek
energetikai korszerûsítése, valamint a szociális alapszol-
gáltatások bõvítése. A város az új bajnoki évadban is tá-
mogatja a Nyíregyháza Spartacus FC Kft.-t, és jól halad a
fedett jégpálya megépítésének elõkészítése.

 
A napirendek tárgyalása elõtt interpellációkat kapott és

kérdésekre válaszolt Nyíregyháza polgármestere. Dr. Ko-
vács Ferenc a kórházkörnyéki parkolási gondok felveté-
sére elmondta, legfrissebb információja szerint a harma-
dik közbeszerzési eljárás után októberben megkezdõdik
a kórház területén a 365 férõhelyes parkolóház építése és
még télen elkészül. A tömegközlekedés korszerûsítését
célzó beruházásra felhasználható összeget a kormány a
korábbi ötrõl hétmilliárd forintra emelte, így a gázüzemû
buszok forgalomba állítása mellett telephelyet és töltõál-
lomást is tudnak építeni, amelynek a határideje január 15-
e. Arra a kérdésre, hogy a sóstói Erzsébet Hotel miért nem
a városé lett, a polgármester elmondta, a vagyonkezelõtõl
ingyen nem tudták megkapni, a felajánlott csereingatlant
nem fogadták el, úgy azt árverésen értékesítették. Hogy
kinek a tulajdonába került, még nem lehet tudni.

 
ZÖLD ÚT AZ ATLÉTIKAI CENTRUMNAK IS

A két közgyûlés között történt események össze-
foglalóját fontos információkkal egészítette ki dr. Ko-
vács Ferenc polgármester. Tájékoztatta a képviselõ-
ket, hogy a Temetkezési Kft. pert nyert a volt igazgató-
ja ellen, aki korábban a vállalat pénzét álbróker cég-
be fektette. (Mint az elsõfokú, nem jogerõs ítélet kap-
csán nemrégiben megírtuk: az elvesztett 5 millió fo-
rintot visszafizette a cégnek, utólag viszont vissza akar-
ta perelni.) A kormány elfogadta a Modern Városok
Program keretében a Nyíregyházi Atlétikai Centrum
megépítésérõl szóló határozatot. A projektre közel 3
és fél milliárd forintot biztosítanak, így hamarosan
megindulhat a kivitelezési közbeszerzési eljárás. Múlt
héten megtörtént a munkaterület átadása a jégpálya
építéséhez, a tervek szerint a szezon egy részében már
használhatja a nagyközönség.
 

A HATÉKONYABB TÁVHÕSZOLGÁLTATÁSÉRT

A napirendek tárgyalása során a képviselõk elfogadták,
hogy a távhõszolgáltatási szektort érintõ, energiahatékony-
ság növelésére és a megújuló energiaforrások alkalmazá-
sára irányuló projekt megvalósítása érdekében a Nyírtávhõ
Kft. az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit
Kft.-vel Konzorciumi Együttmûködési Megállapodást kös-
sön. A projekt célja a primer távhõhálózat hõveszteségének
csökkentése, a meghibásodások gyakoriságának csökken-
tése, azaz a távhõszolgáltatás fenntarthatóságának és meg-
bízhatóságának javítása. A benyújtani tervezett pályázat
összes költsége 411 millió forint, maximális támogatási
intenzitása 50 százalék. A pályázathoz szükséges önerõ a
Nyírtávhõ Kft.-nél rendelkezésre áll. Ehhez kapcsolódóan
az önkormányzat a hatályban lévõ közszolgáltatási szer-
zõdést meghosszabbította a céggel.

 
TÁMOGATOTT SPORT, ÚJ SZAKOSZTÁLY

A közgyûlés egyetértett a Nyíregyházi Sportcentrum
Nonprofit Kft. sakk szakosztály kiépítésére vonatkozó kez-
deményezésével is, engedélyezte, hogy kérjék felvételü-
ket a Magyar Sakkszövetség tagjai közé. A Nyíregyháza
Spartacus FC Kft. NB II-es sikeres szereplését a 2017–2018-
as bajnoki évadban az önkormányzat 115 millió forinttal
kívánja a szponzori szerzõdésben vállaltak szerint támo-
gatni. 65 millió forintot havi lebontásban kapnak, és
amennyiben feljutnak az NB I-be, további egyszeri 50
milliós szponzori díjat. Emellett a Bozsik József Labdarú-
gó Akadémiát mûködtetõ Spartacus 1928 Utánpótláskép-
zõ-Központ Nonprofit Kft.-t is támogatják.

 

ÚJABB INTÉZMÉNYFELÚJÍTÁSOK

A TOP-os források segítségével megvalósulhat az ön-
kormányzati épületek energetikai korszerûsítésének har-
madik és negyedik üteme is. Az egyikben saját forrást nem
igénylõ közel 400 milliós támogatással négy óvodai épü-
let, a polgármesteri hivatal és a Jósa András Múzeum épü-
letei újulhatnak meg. A másikban több mint 600 millió
forintból három oktatási intézményt, az Éjjeli Menedék-
helyet és az Albérlõk Házát szeretnék korszerûsíteni.

 
SZOCIÁLIS PROJEKTEK

Szintén TOP-os támogatást igényel „A társadalmi
együttmûködés erõsítését szolgáló helyi szintû komplex
programok” címû felhívásra benyújtott, „Közösen a ki-
útért” címû pályázat. A társadalmi felzárkóztatást szol-
gáló projekt megvalósítása két szegregált területet foglal
magába, az egyik a Huszártelep, a másik pedig a Keleti
lakótelep. Az igényelt támogatás 830 millió forint. Má-
sodik üteméhez érkezhet a városban a Szociális alap-
szolgáltatások bõvítése, fejlesztése is. Ebben a projekt-
ben a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ 2 te-
lephelyének, az Õz utcainak és a Nyírszõlõsinek az inf-
rastrukturális fejlesztése, illetve eszközbeszerzése való-
sul meg 574 millió forintból.

 
KÉPVISELÕK A PÁLYÁZATOKRÓL

– Dr. Adorján Gusztáv, a Fidesz-
KDNP frakcióvezetõje a Nyíregyhá-
zi Televíziónak elmondta, örülnek
annak, hogy a közgyûléseken folya-
matosan szerepelnek a fejlesztési
pályázatok, iskolák, más állami in-
tézmények újulhatnak meg. Céljuk
az, hogy a városban minden óvodát
és iskolát korszerûsítsenek.

– Nagy László,
az MSZP önkormányzati képviselõ-
je úgy vélte, a pályázati források fel-
használásai késõn indultak, amit tud
az önkormányzat, ahhoz elkészíti a
pályázatokat, de továbbra is azt gon-
dolja, hogy az önkormányzati vá-
lasztásra koncentrálódik a források
felhasználása.

– Béres Csaba, a Jobbik önkor-
mányzati képviselõje nyilatkozatá-
ban hangsúlyozta, örülnek ezeknek
a fejlesztéseknek és beruházások-
nak, most is számos épület fog meg-
újulni, energetikai szempontból ha-
tékonyabbá válni, amit csak támo-
gatni tudnak. Bíznak benne, hogy
ezek a források hosszú távon szol-
gálják majd a nyíregyháziak min-
dennapjait.
 

JÉGPÁLYA ÉPÜL
A képviselõk tárgyaltak a Nyíregyházán létesítendõ  fedett

jégpálya megépítésével  kapcsolatos feladatokról is. A Szabolcsi
Jégsport Egyesület levelével megkereste az önkormányzatot,
hogy elkészültek az engedélyes, majd kiviteli tervek, illetve a
kivitelezõ kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárás is
lefolytatásra került, és így kezdõdhet a beruházás. Ezért az
önkormányzat által megfizetni vállalt közel 145 millió forint
összegû önerõbõl 100 milliót átutalnak a Szabolcsi Jégsport
Egyesület alszámlájára, a különbözetet továbbra is a szám-
lakibocsátás után fizetik meg abban az esetben, ha a mû-
szaki ellenõr a 70 százalékos készültségi fokot igazolja.

 
RENDELETET ALKOTTAK

A közgyûlés önkormányzati rendeletet alkotott a helyi nép-
szavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számáról. E szerint szeptembertõl a helyi népszavazást a tele-
pülés választópolgárainak 20 százaléka kezdeményezheti.

A testület pályázatot írt ki az Egészségügyi Alapellátási
Igazgatóság intézményvezetõi posztjára, mert a jelenlegi
vezetõ megbízatása szeptember végén lejár.

  (Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

Dr. Adorján Gusztáv

Nagy László

Béres Csaba
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormány-
zat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2017.
szeptember 15. napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

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

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

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

CSAVART FÁNKTÓL A ZÚZOS LÉIG
A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEIT KÓSTOLHATJÁK MEG NYÍREGYHÁZÁN

Borscs leves, strudli és csavart fánk is tányérra kerül a
Sóstói Múzeumfaluban. A skanzenben szeptember 10-én
szervezik meg „A régi Magyarország ízei” gasztronómiai
fesztivált. A hétvégi rendezvényen a tájjellegû magyar és
nemzetiségi konyha ételeit kóstolhatják meg az érdeklõdõk.

Térben és idõben is kirándulhatnak azok, akik vasárnap
kilátogatnak Sóstóra. A múzeumfaluban ismét megrende-
zik azt a gasztronómiai fesztivált, amely a régi Magyaror-
szág étkeit is bemutatja. Az esemény hivatalos tájékozta-
tóján dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, szükség
van egy-egy olyan rendezvényre, amely nagy- vagy ép-
pen dédszüleink világába repít minket vissza, hiszen ma
már kevés étel készül például kemencében. Az alpolgár-
mester hangsúlyozta, „A régi Magyarország ízei” elneve-
zésû gasztronómiai fesztivál tavaly nagy sikerrel indult ha-
gyományteremtõ útjára, hiszen 2016-ban több mint há-
romezer ember látogatott ki a rendezvényre, amelyet idén
továbbfejlesztenek a szervezõk. Hozzátette, az önkor-
mányzat is támogatja ezt a fesztivált, amely hagyomány-
ápoló és -teremtõ is, hiszen olyan ételeket is bemutat, ame-
lyekkel már nem találkozhatunk a hétköznapokon.

ODAÍTÉLIK A LEGÍZLETESEBB CÍMET
Idén 24 csapat méri össze gasztronómiai tudását és a

látogatók dönthetnek „A fesztivál legízletesebb étele” cím
odaítélésérõl. A rendezvényen nemcsak tájjellegû magyar
étkek lesznek; különbözõ nemzetiségi konyharemekekkel

is megismerkedhetnek a skanzen látogatói. Lesz például
borscs, azaz ukrán céklaleves és német strudlit is lehet
majd kóstolni. Persze a megyebeli finomságok sem ma-
radnak ki: a szatmári, szilvalekváros csavart fánk is tá-
nyérra kerül a Sóstói Múzeumfaluban. Dr. Szabó Sarolta,
az intézmény igazgatója elmondta, valamennyi magyar-
országi, szabadtéri skanzent meghívták, így például zala-
egerszegi finomságokat vagy akár szennai prószát is kós-
tolhatnak az érdeklõdõk.

TERELÕKUTYA BEMUTATÓ IS LESZ
A konyhamûvészeten túl a faluközpontban és az Ár-

pád-kori településrészen színes programok várják majd a
kikapcsolódni vágyókat. A gyerekek középkori és népi

játékokat próbálhatnak ki, valamint különbözõ kézmûves
foglalkozásokon vehetnek részt. Emellett lesz népzenei
koncert és terelõkutya-bemutató is. A Sóstói Múzeumfalu
gasztrorendezvénye vasárnap 10 órakor kezdõdik.

A nyíregyházi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat
szeretettel várja mindazokat, akik a lengyel nemzeti-
ségi konyha ételeit, étkezési szokásait szeretné meg-
ismerni. Helyszín és idõpont: „A régi Magyarország
ízei Gasztronómiai fesztivál” szeptember 10-én a Sós-
tói Múzeumfaluban.
 

(Szerzõ: Dér Vivien)
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ITT VAN AZ ÕSZ,
ITT LESZ ÚJRA!

A tavalyi évhez hasonlóan, tovább folytatódik
az ingyenes városnézés Nyíregyházán.

2017. szeptember 15. és október 15. között,
minden pénteken 14.00 órától ingyenes város-
nézésre várja a turistákat és a városlakókat Nyír-
egyháza belvárosába a Nyírség Turizmusáért
Egyesület. Gyülekezõ és indulás a Városháza fõ-
bejáratától, a túra idõtartama 1 óra. Létszám:
minimum 6, maximum 20 fõ.

Részvételi szándékot a következõ elérhetõsé-
gen kell jelezni: Nyírség Turizmusáért Egyesület,
4400 Nyíregyháza, Rákóczi utca 1.; 06-30/629-
7424; koos.gabriella@nyiregyhaza.info.hu.
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EXKLUZÍV: DR. ALBAN ÜZENT A NYÍREGYHÁZIAKNAK
A napokban bejegyzések tucatjai lepték el a világhá-

lót, amelyben az internetezõk azt találgatták, hogy va-
lóban a világhírû énekes, Dr. Alban érkezik-e szeptem-
ber 23-án Nyíregyházára, a Tirpák Fesztiválra. Mostan-
ra pedig már kiderült: a hír nem kacsa, óriási bulira ké-
szülhetnek a retró diszkó szerelmesei: ezt pedig maga
Dr. Alban ígérte meg a városlakóknak, szerkesztõségün-
kön keresztül!

Az 5. Tirpák Fesztivált, Pálinkanapokkal kiegészítve, szep-
tember 23-án és 24-én rendezik meg a Kossuth téren. Dr.
Ulrich Attila alpolgármester úgy fogalmazott: a Tirpák Fesz-
tivál a város legnépszerûbb rendezvénye – tavaly a két nap
alatt 18 ezer adag ételt osztottak ki, és mintegy 25–26 ezer
látogató érkezett a megyeszékhelyre. Most pedig még 5 jó

hírû, eredetvédett pálinkát elõállító cég is vállal-
ta, hogy részt vesz a programon, népszerûsítve
ezzel is a hazai pálinkakultúrát. A kétnapos ren-
dezvényen az ételkóstoló-jegyek 300 forintba ke-
rülnek majd, a jövedéki terméknek minõsü-
lõ pálinkáért pedig pénzzel kell fizetni.
Szombaton egész nap népi ízek ka-
valkádja várja majd a kilátogatókat,
este héttõl pedig retró party veszi
kezdetét. Fellép Dj Náksi, Betty
Love, a V-Tech-bõl ismert Kefir, a
Fiestás Csordás Tibi, 21:20-tól pedig
itt „rendel” majd a világhírû Dr.
Alban. Vasárnap rendezik meg a II.
Nyíregyházi Bogrács- és grillbajnok-
ságot, majd délután megnyitja ka-
puit Lacibetyár vigadója is.

„SZERETEM A MA-
GYAR KÖZÖNSÉGET”

Dr. Alban, a Nigériában
született slágergyáros a ’90-es
években vált világhírûvé. 1994-
re már összesen több mint 5 millió
albumot adott el, kislemezeibõl pedig 6 millió
fogyott. Ennek eredményeképpen 7-szeres ezüst-,
30-szoros arany- és 30-szoros platinaminõsítést

JUBILÁL A SZENT IMRE

Pontosabban a Szent Imre Katolikus
Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium,
Óvoda és Alapfokú Mûvészeti Iskola. Az
1992-es induláshoz képest nemcsak a név
bõvült az újabb intézményrészek miatt,
hanem a gyermeklétszám is: tizenkétsze-
resére. A 25. évfordulón a hagyományos
tanévnyitó szentmisét, a Veni Sanctét em-
lékezõ ünnepség tette teljessé szombaton.

A város egyik meghatározó, megyei von-
zású oktatási intézményének igazgatója,
Megyesi Mária idézte fel a kezdeteket. Ak-
kor 69-en ültek be az iskolapadba a ma már
épületkomplexumnak mondható Ungvár sé-
tányi iskolában, most 796-an kezdték a tan-
évet, s külön örülnek a 72 ovisnak is, akik a
Szarvas utcán találtak otthonra. A tevékeny-
ségi kör és az infrastruktúra folyamatosan
bõvült, egyvalami azonban nem változott: –
A keresztény értelmiségi réteg gyarapodásá-
hoz járul hozzá iskolánk, a szellemi jogelõd,
a néhai „kirkat” gimnázium nyomdokában
haladva – fogalmazott az igazgatónõ.

BIZTOSÍTOTT A JÖVÕ IS
A római katolikus Debrecen-Nyíregyhá-

zi Egyházmegye fenntartásában mûködõ is-
kola tanévnyitó szentmiséjét Palánki Ferenc
megyés püspök celebrálta, aki további tá-
mogatásáról biztosította az ünneplõket. Az
odafigyelés jele, hogy ezzel együtt adták
át rendeltetésének a közel 100 millió fo-

rintból korszerûsített fûtésrendszert, s két
másik projekt is fut még az intézményben.
Ez az állami szerepvállalást is jelzi, me-
lyet ünnepi beszédében Fülöp Attila, az
EMMI  egyházi, nemzetiségi és civil társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs helyettes ál-
lamtitkára erõsített meg. Kiemelte, hogy
országos trend is a létszámnövekedés, hi-
szen míg a rendszerváltás után 3–4 ezren,
addig most 210 ezren kezdték tanulmánya-
ikat egyházi fenntartású iskolákban, me-
lyek szerepét lényegesnek nevezte: – Az
egyik fõ feladatuk a közösségek építése,
kovácsolása, mely fontosabb, mint valaha
ebben az értékeit tekintve is átalakulóban
levõ, gyökereit veszítõ Európában.

LELKI PLUSZT AD
Az ünnepségen dr. Ulrich Attila alpol-

gármester képviselte a városvezetést, aki
arra biztatta a diákokat a jogelõd intéz-
ményben tanult dr. Kállay Kristóf példáját
említve, hogy legyenek büszkék az iskolá-
jukra, mert a tudás mellett olyan lelki pluszt
is ad, amelyre nagy szükség van a mai vi-
lágban. Az öregdiák találkozóval záruló
ünnepség keretében – melynek fõszerep-
lõi a különbözõ korosztályok tehetséges
diákjai voltak – elismeréseket is átadtak a
pedagógusoknak. A jubileumi esztendõ a
késõbbiekben több programot is tartogat a
szentimréseknek és a városlakóknak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

kapott. E-mailben többször próbáltuk meg felven-
ni vele a kapcsolatot, eredménytelenül, mígnem
nagy meglepetésünkre telefonon keresztül si-
került. A szám ráadásul nem a menedzseré-
nél, hanem Svédországban, közvetlenül nála
csörgött ki és elnézést kérve, kedvesen és

készségesen válaszolt kérdéseinkre.
– Magyarországon szerencsére

már nagyon sokszor felléphettem,
ha jól számolom, több mint 100
alkalommal. Mindig szuper volt
a közönségem és a koncertjeim
is emlékezetesek maradtak.
Már nagyon készülök a nyír-
egyházi fellépésre is. Hogy mit
láthat és hallhat majd az otta-
ni közönség? Üzenem nekik,
hogy természetesen elviszem
az összes nagy slágeremet,
amelyek annyira ismertek,
például az It’s my life-ot és
a Sing Hallelujah-t is, na
meg sok más egyebet. Sze-
retnék a jövõben is sokat tur-
nézni, meg dalokat írni, és

persze mi más lehetne a kí-
vánságom a jövõre nézve, mint-

hogy legyen béke a világban.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÕSZI-TÉLI PROGRAMKAVALKÁD A VMKK-BAN
Mint ahogyan azt a városlakók a korábbiakban is meg-

szokhatták, a Váci Mihály Kulturális Központ egész év-
ben kínál programokat az érdeklõdõknek. Koncertekbõl,
kiállításokból és színházi elõadásokból pedig az év má-
sodik felében sem lesz hiány. Összegyûjtöttük ezeket, jó
csemegézést kívánunk hozzájuk!

SZÍNHÁZI ELÕADÁSOK

„Lehozzuk Önnek a Csillagokat”

– Október 26. (csütörtök) 19.00
Bepasiztunk válás rock and roll két részben a Ma-

dách Színház rendezésében.
Fõbb szerepekben: Koós Réka, Détár Enikõ, Ladinek

Judit
– November 22. (szerda) 19.00

Hazudni tudni kell zenés vígjáték a Turay Ida Szín-
ház ajánlásával.

Fõbb szerepekben: Mikó István (Jászai Mari-díjas),
Bencze Ilona (érdemes mûvész, Jászai Mari-díjas), Nyírõ
Bea

– December 30. (szombat) 18.00
Csárdáskirálynõ nagyoperett
Fõbb szerepekben: Kalocsai Zsuzsa (Jászai Mari-dí-

jas és érdemes mûvész), Harsányi Gábor (Jászai Mari-
díjas és érdemes mûvész), Bodrogi Attila

KONCERTEK

– Október 7. (szombat) 18.00
Kovács Kati koncert
– December 9. (szombat) 18.00
Szekeres Adrienn adventi koncertje

TOVÁBBI PROGRAMOK

– Szeptember 15. (péntek) 18.00
Koós János és Dékány Sarolta nosztalgiaestje

– Szeptember 29. (péntek) 9.00
Magyar Népmese Napja
– Szeptember 29. (péntek)
Idõsek Világnapja

– Október 7. (szombat) 10.00
Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Idõsügyi Tanácsa, va-

lamint a Váci Mihály Kulturális Központ „Értékünk Nyír-
egyháza” címmel többgenerációs vetélkedõt hirdet. A részt-
vevõkre tréfás vetélkedõk és értékes nyeremények várnak.
– Október 8. (vasárnap) 11.00

Újra elkezdõdnek a vasárnapi matinék a gyerekek szá-
mára. Elsõ alkalommal a Szegedi Miniszínház Maugli, a
dzsungel fia címû elõadást láthatják a legkisebbek.

Október 21. (szombat) 9.00
Like 3 tehetségkutató elõválogató
– Októbertõl
Újra indítják a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Aka-

démiájának ismeretterjesztõ elõadássorozatát.
– November 8. (szerda)
4 for Dance gála
– November 9. (csütörtök) 18.00
Kepes András elõadása
– December 16.
ZIG-Singers gála

KIÁLLÍTÁSOK

Október 6–15.
A reformáció 500 éves évfordulója alkalmából „Pro-

testáns iskolatörténeti mozaik kiállítás”, az Evangélikus
Kossuth Lajos Gimnázium és a Református Tehetséggon-
dozó Alapítvány közös szervezésében.

November 8–24.
Mennyezõ mesterek nyomában – a Korzó Galéria al-

kotóinak kiállítása.
November 5–december 1.
„Finnország tájképekben” – Csorba Károly fotós kiállí-

tása a Finn-Magyar Baráti Társaság szervezésében.
November 27–december 2.
„Testünk a csoda” – interaktív kiállítás.
December 6–31.
„Saubemacher Az év természetfotósa kiállítás 2016”

– kiállítás.

Kovács Kati

4 for Dance

A Like 2 címû tehetségkutató verseny tavalyi döntõje
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PUSKÁS TIVADAR HARMINCKÉTSZER ÖLTÖZIK ÁT

ELHUNYT
MAKK KÁROLY

NEKROLÓG

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
OSZTOZIK A GYÁSZBAN

Tisztelettel adózunk Makk Károly, az egyete-
mes filmmûvészet meghatározó egyénisége és a
VIDOR Fesztivál hatszoros zsûrielnökének emlé-
ke elõtt.

TÛZIJÁTÉK ZÁRTA AZ EGYHETES VIDORGÁST
Múlt héten szombaton véget ért a VIDOR Fesztivál, 9

napon keresztül pezsgett egész Nyíregyháza. Színház,
zene, tánc! Több száz programmal várták az érdeklõdõ-
ket. Na meg persze az augusztus 20-án, a kedvezõtlen
idõjárás miatt elmaradt hatalmas tûzijátékkal, ami való-
di megkoronázása volt az idei nyíregyházi nyárnak.

Nagy sikerrel véget ért az augusztus 25. és szeptember
2. között immár 16. alkalommal megrendezett VIDOR
Fesztivál. Hazánk egyik legnagyobb kulturális seregszem-
léje az idén is több ezer látogatót vonzott. A Kossuth téri
nagyszínpadon fellépett többek között az Electric Swing
Circus Nagy-Britanniából, a Fanfare Ciocárlia Romániá-
ból, valamint több magyar zenekar, például a Punnany
Massif, a 30Y, az Irie Maffia és a Margaret Island is. Mind-
emellett persze zajlott a színházi versenyprogram is, ami-
nek díjazottjairól szombaton késõ este döntött a Benedek
Miklós vezette hattagú zsûri (képünkön). Az idei VIDOR
Fesztivál színházi versenyprogramjának díjazottait a fesz-

A zsûri (balról jobbra): dr. Juszkó Mónika, Illés Ildikó,
Somlyai Kata, Kirják Róbert, Benedek Miklós, Dankó Péter,

Széles Zita

DÖNTÖTT A ZSÛRI: ÍME A VIDOR IDEI DÍJAZOTTAI

Nem akármilyen õsbemutatóval indul a Móricz Zsig-
mond Színház idei évada szombaton; az öt színészre írt
darabban összesen negyven szerepet játszanak el. A Sher-
lock Holmes – A sátán kutyája címû bûnügyi történet
Szente Vajk rendezésében látható a nagyszínpadon.

A világ legismertebb nyomozóját Horváth Sebestyén
Sándor, a segítõjét, dr. Watsont Illyés Ákos alakítja, az
összes többi karaktert pedig Ullmann Mónika és Kuthy
Patrícia váltott szereposztásban, illetve Rák Zoltán és Pus-
kás Tivadar játssza.

– Én harminckétszer öltözöm át, Mónika és Patrícia
huszonötször, Rák Zoltán pedig tizennyolcszor, úgyhogy
lesz munka bõven – mesélte lapunknak Tivadar. – Pazar
az elõadás látványvilága, egészen korszerû, amilyen itt
még nem volt! Játszom a darabban többek között orvost,
nõt, kisfiút, meleg portást... Van, amikor négy másodperc
alatt kell tetõtõl talpig átváltoznom, ami úgy lehetséges,
hogy miközben én állok, hárman öltöztetnek. Van, ami-
kor három-négy réteg ruha van rajtam, s onnan „bontjuk
vissza” a különbözõ jelmezeket. Ugyanezt teszik az „át-
változó” kollégáim is, s közben karaktereket is kell cserél-
nünk. Mindannyiunk számára igazi truváj lesz, iszonya-
tosan fárasztó, hiszen úgy kell dolgozni, mint a villám,
ám ha jól sikerül, márpedig úgy lesz, akkor óriási siker,
színházi bravúr várható!

DOTTORE-DÍJ A legjobb nagyszínpadi elõadás

KUTYAHARAPÁS (A Jászai Mari Színház, Népház, a Nézõmû-
vészeti Kft., a Szkéné Színház és a Vádli Alkalmi Társulás kö-
zös elõadása.)
Rendezõ: Szikszai Rémusz + a díjhoz jár: a Fidelio Fortissimo
programjában való részvétel 1,5 millió forint értékben.

CAPITANO-DÍJ A legjobb rendezés

SZIKSZAI RÉMUSZ
Kutyaharapás (A Jászai Mari Színház, Népház, a Nézõmûvé-
szeti Kft., a Szkéné Színház és a Vádli Alkalmi Társulás közös
elõadása.)

PIERROT-DÍJ A legjobb kamaraszínpadi elõadás

FEAR THE SZAKNÉVSOR (DEKK by Dumaszínház, Budapest)

ARLECCHINO-DÍJ A legjobb férfi alakítás

SZÉKHELYI JÓZSEF és TROKÁN PÉTER megosztva kapja
Halpern és Johnson (Gólem Színház, Budapest)

TIZENÖT KARAKTERT ALAKÍT

Mint Puskás Tivadar lapunknak elmondta,
Szente Vajk nagyon felkészült, hajszálpontosan
ismeri a darabot mind a képi, mind a zenei világát
tekintve, történeti és színészi szempontból egy-
aránt. Tivadart „gumiszínésznek” hívták régen, aki
pillanatok alatt át tud változni, ezért már bíztak
rá hasonló szerepet, például az Arany János
Színházban, de ott kevesebbet kellett öltöz-
nie. A Móricz Zsigmond Színház által
2002-ben bemutatott felejthetetlen Kék
veréb címû darabban nyolc férfikarak-
tert játszott, de nem tizenötöt! (Az az
elõadás Marlene Dietrich és Edith Piaf
életérõl szólt.) Ráadásul most nem-
csak a karakterek változnak, de a jel-
mezek is. Mindnyájuknak van
azért egy „vezérszerepe”, ami-
be vissza-visszatérnek. Mivel
váltott szereposztásban lesz a
partnere Ullmann Mónika és
Kuthy Patrícia, ezért a próba kis-
sé még bonyolultabb volt, hi-
szen mindkettõjükkel el kell ját-
szani ugyanazt.

DOLLY FÉRJÜL AKARJA VENNI

– Hamarosan kezdjük a Hello, Dolly! felújító
próbáit – mondta el Tivadar. –  Bérletszünetben

adjuk elõ ezt a musicalt, amiben Horace Vander-
geldert alakítom, egy idõsödõ, mogorva férfit,

aki elvesztette a feleségét, ezért haragszik a
világra, a nõkre, ám Dolly mindent elkö-
vet, hogy férjnek megszerezzen, s én állok
elébe! Horváth Margittal régi párost alko-
tunk, nagyszerû vele együtt dolgozni. Ezt
követõen, október elejétõl kezdem rendez-
ni a Mirr-Murr kalandjait, aminek novem-
ber 3-án lesz a premierje.

Ezután már csak játszom a márciusban
kezdõdõ próbákig, így lehetõségem lesz
Pesten is szerepelni az egyik színház-
ban, amirõl most tárgyalunk. Az évad
végén Feydeau A hülyéje címû vígjáté-
kában leszek az öreg ezredes. Többször
láttam már az elõadást, például az Ör-
kény Színházban Csuja Imrével, aki egy
világszám! Jó lenne „elérni” azt a szin-
tet!

  (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Halálának hírét múlt héten szerdán a Széche-
nyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia közölte az
MTI-vel. Makk Károly az akadémia elnöke volt. A
Cannes-i Filmfesztiválra hat filmjét – Liliomfi,
Szerelem, Macskajáték, Egy erkölcsös éjszaka,
Egymásra nézve, Az utolsó kézirat – meghívták
az Arany Pálmáért folyó versenybe. A Szerelem
megkapta a zsûri nagydíját, a katolikus sajtó dí-
ját, Darvas Lili és Törõcsik Mari alakítását külön
kiemelte a zsûri. Filmjei megjárták a londoni,
New York-i, San Sebastian-i, madridi fesztiválo-
kat és számos díjat nyertek. Kapott Balázs Béla-
díjat, érdemes és kiváló mûvész volt, 2004-ben
Budapest díszpolgárává avatták, 2005-ben meg-
kapta a Magyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztjét, csillaggal. 2014 óta a Nemzet Mûvé-
sze. 92 évesen hunyt el.

(Forrás: MTI, origo.hu, index.hu)

tivált szervezõ Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igaz-
gatója, Kirják Róbert személyesen keresi majd fel, hogy
átadja nekik méltán megérdemelt elismeréseiket.

COLOMBINA-DÍJ A legjobb nõi alakítás
STEFANOVICS ANGÉLA
Szülõi értekezlet (FÜGE Produkció, Budapest)

BRIGHELLA-DÍJ A legjobb férfi epizódalakítás
MÉSZÁROS MÁTÉ
Bocs, félrement!, Pesti barokk (Orlai Produkciós Iroda, Bu-
dapest)

SMERALDINA-DÍJ A legjobb nõi epizódalakítás
HEGYI BARBARA
Szentivánéji szexkomédia (Vígszínház, Budapest)

PULCINELLA-DÍJ A legjobb jelmez
PUSZTAI JUDIT
Szentivánéji szexkomédia (Vígszínház, Budapest)

DONNA NONNA-DÍJ A zsûri különdíja
KERN ANDRÁS
A Pesti barokkban nyújtott „Nagymama” alakításáért (Orlai
Produkciós Iroda)

HYPPOLIT-DÍJ Életmûdíj
JORDÁN TAMÁS

Fotó: Janics Attila
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya az elmúlt idõ-

szakban postázta a nyilvántartott adózók folyószámla-
egyenlegét tartalmazó 43 056 db értesítést a 2017. július
27. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételével.
Az értesítõ tartalmazza az adózó elmaradt tartozását és a
2017. II. félévre esedékes helyi adókat, valamint a gép-
jármûadót és az esetleges késedelmi pótlékot. A 2017.
II. félévre esedékes adók befizetési határideje szeptem-
ber 15-e.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a
fizetési határidõ betartására érdemes odafigyelni, mivel
azoknak az adózóknak, akik fizetési kötelezettségüknek
határidõ után tesznek eleget, késedelmi pótlékot kell fel-
számítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást
is kezdeményezhet az adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a
fizetési határidõk betartását, mivel Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal feladatainak ellátása
szempontjából, valamint a város fejlõdése, mûködõké-
pessége megõrzése érdekében elengedhetetlenül fontos
a beérkezõ adóbevétel.

Az adóosztály felkészült az adózók fogadására az Ügy-
félcentrum 29-30-31-es ablakainál, ahol szeptember 15-
én 18.00 óráig rendkívüli ügyfélfogadással várjuk ügyfe-
leinket.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Adóosztálya
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 10., vasárnap 18.00 Jász-
berény–Fatum Nyíregyháza nõi röplab-
da-mérkõzés ismétlése

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

„ÁLMOMBAN SEM GONDOLTAM,
HOGY SZEREPELHETEK A VÁLOGATOTTBAN!”

Az Európa-bajnokságra készül a magyar
nõi röplabda-válogatott. A csapatnak két
nyíregyházi tagja is van. Villám Lilla és Tóth
Fruzsina is utazhat a döntõre.

Remek körülmények várták a Törökor-
szágba érkezõ magyar nõi röplabda-válo-
gatottat, mely három mérkõzést vívott a
szlovéniai U23-as világbajnokságra készülõ
török korosztályos együttessel.

A csapat összetétele a nyári World Grand
Prix után alig változott, a keretnek pedig a
Fatum Nyíregyháza két játékosa, Villám Lilla
és Tóth Fruzsina is tagja. Utóbbi 17 évesen
kapott meghívót a nemzeti csapatba.

– Álmomban sem gondoltam, hogy va-
laha szerepelhetek a válogatottban, fantasz-
tikus érzés! Ez a pár nap arra is jó volt Tö-
rökországban, hogy mindenkit jobban meg-
ismerhessek, gyorsan sikerült beilleszked-
ni. Ami az Európa-bajnokság döntõjét ille-
ti, már számoljuk visszafelé a napokat, hi-
szen alig pár hét van hátra. Remélem, jó
formába kerülünk a rajtig, az EB-n pedig
Németország, Azerbajdzsán, Lengyelor-
szág lesz az ellenfél. Mindegyik mérkõzé-
sen a maximálisat kell hoznunk, de szerin-
tem a házigazda azeri csapat az, amely
erõben hasonló mint a miénk – mondta Tóth
Fruzsina.

A fiatal liberó tavaly vált alapemberré a
Fatum Nyíregyházában. Legutóbb a Nyír-
egyháza Spartacus–Szeged labdarúgó-mér-
kõzés elõtt a Szpari vezetése is köszöntöt-
te a fiatal röplabdást.  Villám Lilla az elõzõ

nyáron érkezett a Vasastól, most õ is az EB-
re készülhet.

– A kontinenstornára való felkészülés ele-
jén tartunk. A cél, hogy minél gyorsabban
visszaszokjunk a saját játékunkhoz és úgy

tudjunk játszani, mint a World Grand Prix
sorozatban. Törökország után Érden folyta-
tódik a munka, tervben van egy fehérorosz-
országi túra, illetve a horvátok ellen egy
edzõmeccs. Kifejezetten szeretem, ha a
nagy megmérettetések elõtt van egy-két rá-
hangoló mérkõzés, mert láthatjuk, hogy a
csapat milyen formában van. Nem könnyû
a csoportunk, de nincs olyan, hogy lehe-
tetlen. Mindent megteszünk, hogy mini-
mum egy meccset megnyerjünk, és úgy
tûnik, a házigazdákkal kell megküzdenünk
a továbbjutásért – mondta Villám Lilla.

Tóth Fruzsinát dr. Elbert Gábor, a Szpari sportszakmai ügyvezetõje is köszöntötte a
legutóbbi hazai meccsen

Tóth Fruzsina (balra) és Villám Lilla a
válogatottban
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 9., szombat 19.00 Sherlock Holmes – A
sátán kutyája, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 11., hétfõ 17.00 A kék pék, Bérletszünet,
MÛvész Stúdió
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Arany bér-
let, Nagyszínpad

Szeptember 12., kedd 9.30 A kék pék, Aladdin bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Babszem Jankó bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Kölcsey
bérlet, Nagyszínpad

Szeptember 13., szerda 9.30 A kék pék, Bubu bérlet,
MÛvész Stúdió
11.00 A kék pék, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió

Szeptember 15., péntek 19.00 Szibériai csárdás, Bér-
letszünet, Nagyszínpad

HÍVJÁK ÉSZREVÉTELEIKKEL
Ha a városlakóknak a közterületekkel kapcsolatban

észrevételük van, azt továbbra is a 70/387-8914-es
telefonszámon jelezhetik Bordás Bélának, Nyíregyhá-
za városgondnokának.

GAZDIKERESÕ

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

Dorisz: Körülbelül 3 éves, német ju-
hász jellegû szuka, aki Tamásbokor
környékén kóborolt másik 2 társával.
Kedves, barátságos, pórázon szépen
sétál. Chippel ugyan rendelkezik, de
az nem regisztrált!

Berry: Körülbe-
lül 1 éves, puli
keverék szuka,

aki Nyírlövõn egy lakatlan por-
tán hozta világra kicsinyeit. Na-
gyon kedves, barátságos kutyus.
A pórázon való sétálást még ta-
nulnia kell.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a megyei könyv-
tárban: szeptember 9-én 10.00: Babaangol. 14.00–16.00:
Könyvjelzõ készítése. 12-én 14.00–16.00: Mesefigura ké-
szítése. 14-én 14.00–16.00: Bagoly készítése.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattino Bábszínház elõadá-
sai: szeptember 9-én 16.00: Bátor kiskacsák. 10-én 10.00:
Zsákbamacska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

MAGYAR-FINN KIÁLLÍTÁS. A Nyíregyházi Magyar-Finn
Baráti Egyesület kiállítása látható a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Megnyitó: szeptember 11-én 16.30. Megte-
kinthetõ: október 10-éig.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ. Szeptember 12-én 10.00: Rin-
gató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 15-én 10.00: Kerekítõ.
Helyszín: Móricz Zsigmond könyvtár.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Sipeki Péter: A VIDOR-on túl címû
fotókiállítása tekinthetõ meg a Városmajori Mûvelõdési
Házban. Beszédet mond: Kirják Róbert, a Móricz Zsig-
mond Színház igazgatója. Közremûködik: Kuthy Patrícia
és Rák Zoltán. Megnyitó: szeptember 13-án 18.00 óra.

EMLÉKKIÁLLÍTÁS. Nagy Sándor szobrászmûvész em-
lékkiállítása látható a Nyíregyházi Városi Galériában. Meg-
tekinthetõ: szeptember 12-éig.

OPERETTEST. Vedd fel a szép ruhád, ma kicsikém! Ládi
Gabriella és Bagi Csaba, azaz az Operett Miskolcz mûso-
ra a Városmajori Mûvelõdési Házban szeptember 13-án
18.30-tól. Jegyek kaphatóak a helyszínen 8.00 és 16.00
óra között. Információ: 42/434-002.

KENYA. 80 nap alatt a Föld körül: Kenya – dr. Bálint
Zoltán és dr. Bálintné Kiss Beáta vetítettképes elõadása a
Városmajori Mûvelõdési Házban szeptember 14-én 15.00
órától.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK. Virtuális látogatás Nyíregyhá-
za és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kutatómûhelyeibe
címû rendezvénysorozat 13. elõadása. Zsidó emlékek
Nyíregyházán és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Elõ-
adó: Somos Péter, a Nyíregyházi Zsidó Hitközség hitéleti
vezetõje. Idõpont: szeptember 14-én 16.30. Helyszín:
Móricz Zsigmond könyvtár.

ISMÉT MUZSIKÁL A MÚZEUM! A Jósa András Múze-
um ezen az õszön is folytatja a Muzsikáló Múzeum soro-
zatot, ezúttal csütörtökönként, 17.00 órától. Szeptember
14-én 17 órától a Dolce Triót hallgathatja meg a közön-
ség. Elõtte pedig, 16.30 órától a múzeum legfrissebb tár-
lata, a „Restaurátorok mûhelytitkai” kínál alkalmat egy
rendhagyó tárlatvezetésre.

RESTAURÁTOROK MÛHELYTITKAI II. címmel kiállí-
tás nyílik a Jósa András Múzeumban szeptember 14-én
13.00 órától, illetve azt követõen, 14.00 órától szakmai
elõadásokra várják az érdeklõdõket. A tárlat megtekint-
hetõ: december 1-jéig.

„ÉRTÉKÜNK NYÍREGYHÁZA”. Nyíregyháza MJV és
Idõsügyi Tanácsa, valamint a Váci Mihály Kulturális Köz-
pont „Értékünk Nyíregyháza” címmel többgenerációs csa-
ládi vetélkedõt hirdet. A résztvevõkre tréfás feladatok és
értékes nyeremények várnak! Nevezési határidõ: szeptem-
ber 15. A vetélkedõ idõpontja, helyszíne: október 7. 10.00
óra, kulturális központ. Bõvebb információ: VMKK titkár-
ság, 42/411-822.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozójára várják az érdeklõdõket szeptember 15-
én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárba. Téma: Az

a szép, fényes nap. Emlékezés a 100 éve született Szabó
Magdára.

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. Megtekinthetõ: szeptember 16-áig, keddtõl szom-
batig 9.00–17.00 óráig.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Gulyás Emil fotókiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtár kamaratermében. Megtekinthe-
tõ: szeptember 25-éig.

A HÓNAP MÛVÉSZE, Zagyva László szobrászmûvész
kiállítása tekinthetõ meg szeptember 25-éig a Nyíregyhá-
zi Városi Galériában.

„MESE, MESE, MÁTKA...” A Váci Mihály Kulturális Köz-
pont a magyar népmese nap jegyében népmesemondó ver-
senyt hirdet. A jelentkezési lap beküldési határideje: szep-
tember 25. A verseny idõpontja: szeptember 29. 9.00 óra.
Helyszín: VMKK. Információ: 42/411-822, www.vaci-
muv.hu.

LIKE 3. Ha nyíregyházi vagy, ha Nyíregyházán tanulsz,
jelentkezz Nyíregyháza legnagyobb tehetségkutató ver-
senyére! Jelentkezési határidõ: szeptember 29. 16.00 óra.
A verseny helyszíne: Váci Mihály Kulturális Központ. Vá-
logató verseny: október 21. 9.00 óra. Információ: 42/411-
822, www.vacimuv.hu.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

„EZ AZ ÉPÜLET AZ IGAZSÁG VÁRA”
A Nyírvidék 1925 májusában adta hírül, hogy „a ré-

gen tervezett rendõrpalota felépítése rövidesen a meg-
valósulás stádiumába kerül”. Bizakodásra adott okot,
hogy Rakovszky Iván belügyminiszter személyesen járt
el az ügyben. Az új palota felépítésétõl elsõsorban a rend-
õrség áldatlan állapotú elhelyezésének megszüntetését
várták. A rend õrei 1919-ig a városházán, majd a Vay
Ádám u. 13. sz. alatti Bodnár-féle városi házban ren-
dezkedtek be, ez utóbbi helyen „összezsúfolt, egész-
ségtelen odúkban” voltak kénytelenek dolgozni. Város-
szépészeti szempontból is fontosnak tartották az építke-
zést, mert attól a környezet rendezését, parkosítását is
remélték, hiszen az a terület akkoriban eléggé elhanya-
golt képet mutatott. Bíztak továbbá abban is, hogy az
építkezésen helyi mesteremberek, munkások fognak
dolgozni, akik ezáltal kereseti lehetõséghez jutnak. E
nagy reményekkel várták tehát a Zöldség (ma Szabad-
ság) térre, a Bujtos és a Hunyadi utca találkozásánál, a
törvényszéki fogdával szemben tervezett épület felépül-
tét.

A terveket Lechner Jenõ, budapesti mûegyetemi ta-
nár készítette el. Az egyemeletes épületben rendõrségi
hivatalok, laktanya és tisztviselõi lakások kaptak helyet.
A város az építkezéshez ingyen biztosította a telket, a
szükséges homokot és 100 ezer darab nagyméretû tég-
lát, valamint 10 százalék engedményt a város üzemei-
bõl vásárolt többi téglához. Az 1925 novemberében ki-

írt építési pályázaton négy fõvárosi és hat helyi vállal-
kozó vett részt. A kivitelezésre a megbízást Adorján Já-
nos és Várallyay Sándor helyi építészek kapták. A mun-
kálatokhoz 1926 tavaszán kezdtek hozzá és 1926. de-
cember 10-én tartották az avatási ünnepséget.

„Abból a csúf, ócska és rendetlen miliõbõl, amely a
Zöldség-teret és környékét jellemzi, valóságos királyi
pompával emelkedik ki a rendõrpalota.” A város új ékét
Rakovszky Iván e szavakkal adta át: „Honoljon ebben
az épületben az igazság érzete, kevesebb bûnözõ jöj-
jön be kapuján, de annál többen távozzanak innen az
igazságon alapuló megnyugvással”.
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