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NYÍREGYHÁZA A JÖVÕRE SZAVAZOTT

A szabad választások óta a második legnagyobb, 69,5
százalékos részvételi aránnyal zajlott le az országgyûlési
választás Magyarországon. A leadott szavazatok 98,96
százalékának összesítése alapján a FIDESZ-KDNP 134
mandátumot szerzett, így megvan a kétharmados több-
ségük a parlamentben. A két nyíregyházi választókörzet-
ben dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ, a FIDESZ-KDNP
jelöltjei szerezték meg a legtöbb szavazatot.

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a szavazásra
jogosultak 69,5 százaléka járult az urnákhoz vasárnap
reggel 6 és este 19 óra között. A leadott szavazatok 98,5
százalékának összesítése után a 199 fõs parlamentben a
FIDESZ-KDNP 134 mandátumot szerzett, ez 67,34 száza-
lékos eredményt jelent, amellyel újra megvan a kormány-
párt kétharmados többsége. A második legtöbb szavaza-
tot a JOBBIK kapta, ezzel 25 mandátumot szereztek. A
parlamentbe jutott az MSZP-PÁRBESZÉD 20, a DK 9, az
LMP 8, az EGYÜTT 1 mandátummal. A maradék két he-

lyen egy független és egy, a MAGYARORSZÁGI NÉME-
TEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATÁT képviselõ jelölt
osztozhat.

MAGAS RÉSZVÉTEL ÉS AKTIVITÁS

Magas részvétel és aktivitás mellett, zavartalanul folyt a
választás Nyíregyházán is. A szavazókörök reggel hattól
este hétig várták az állampolgárokat. A megyeszékhelyen
rendkívüli esemény nem történt. Idõnként azonban sorban
kellett állni az urnák elõtt, mert sokan éltek állampolgári
jogukkal. Nyíregyházán egész nap azt lehetett tapasztalni,
hogy többen mennek el szavazni, mint a négy évvel koráb-
bi választásokon. A nem végleges adatok szerint az 1-es
számú választókerületben a választópolgárok 71,11 száza-
léka járult az urnákhoz, a 2-esben pedig 63,98 százalékos
volt a részvétel. A legtöbben egy Ungvár sétányon lévõ sza-
vazókörben éltek a szavazás lehetõségével. Itt 941 szava-
zásra jogosultból 792 állampolgár adta le a voksát, ami több

mint 84 százalékos részvételt eredményezett. A legkeve-
sebben pedig a 47-es szavazókörben mentek el. Itt 2184
szavazásra jogosultból csak 487 fõ jelent meg, ami alig
több mint 22 százalékos részvételt eredményezett.

MÉG NEM VÉGLEGES

A város 100 szavazókörében 19.00 órakor lezárult a
szavazás és megkezdõdött a lapok feldolgozása. Nyír-
egyházán két szavazókörben, a 2-esben és a 73-asban
nem hirdettek egyelõre végeredményt. Ide várják ugyanis
azoknak a nyíregyháziaknak a szavazatát, akik külkép-
viseleten vagy az ország más pontján adták le voksaikat.
Ezeket a szavazatokat április 14-éig fogják összeszámol-
ni. A helyi választási bizottság jelentése szerint ezek a
szavazatok matematikailag nem befolyásolják a kiala-
kult eredményeket.

(További részletek a 9. oldalon.)
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt, Szoboszlai Tibor)

SZOMBATON SEUSO-MARATON

Hamarosan véget ér a különleges kiállítás a Jósa András Múzeumban és a Seuso-
kincsek útra kelnek Budapestre, hogy a kifejezetten számukra kialakított kiállítótér-
be kerüljenek a Magyar Nemzeti Múzeumban. Április 15-éig azonban még vár ránk
egy maratoni nap: április 14-én, szombaton reggel nyolctól éjfélig lesz nyitva a
múzeum és várja a látogatókat. Szintén ezen a napon 11 órától a Legio Leonum
Valentiniani   hagyományõrzõ alapítvány is bemutatkozik, 18 órától pedig a díszte-
remben elõadást tart dr. Gesztelyi Tamás professzor emeritus, a Debreceni Egyetem
tanára. Az elõadás témája: A Seuso-kincs mitológiai ábrázolásai. A nap különleges-
sége, hogy átadják azt az ajándékcsomagot, mellyel a múzeum vezetõsége a
20 000. regisztrált, belépõjegyet megváltó vendéget köszönti.

Részletek a 4-5. oldalakon.

A kép egy fotómontázs és két helyen készült, de ugyanazon a napon, április 8-án, vasárnap. Balról dr. Szabó
Tünde, jobbról pedig dr. Vinnai Gyõzõ látható, amint családtagok körében leadják szavazatukat. Nyíregyházán
mindkét választókerületben a FIDESZ-KDNP-s jelölt gyõzött, csakúgy mint minden megyei kerületben.

BIKINI-KONCERT

Fotó: Sipeki Péter és Szarka Lajos
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FELÚJÍTOTT PADOK
A téli karbantartási, felújítási mun-

kák után több mint 250 padot helyez-
nek ki a belvárosban a NYÍRVV Non-
profit Kft. munkatársai.  A tervek sze-
rint idén a Jósavárosban és az Északi
körúton több mint száz új pad és hul-
ladékos szelence lesz.

PÜSPÖKI KINEVEZÉS
Ferenc pápa kinevezte Szocska A.

Ábelt, a görögkatolikus Nyíregyházi
Egyházmegye apostoli kormányzóját az
egyházmegye püspökévé. A görögka-
tolikus metropólia élén Kocsis Fülöp
érsek-metropolita áll, a Miskolci Egy-
házmegyét Orosz Atanáz vezeti. 

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
A megyei baleset-megelõzési bizott-

ság együttmûködõ partnereivel tava-
szi átállást segítõ közlekedésbiztonsá-
gi családi napot szervezett a Nyír Plaza
bevásárlóközpontban és parkolójában,
ahol a rendõrök nyári ablakmosó fo-
lyadékkal töltötték fel a gépkocsikat.

ERDÉLYI TÁJAK
Ez is az én hazám címmel nyílt meg

D. Papp Sándor újfehértói festõ kiállí-
tása a Váci Mihály Kulturális Központ
galériájában, ahol 45 alkotás kapott
helyet. Az erdélyi tájak, falvak képeit
április 22-éig tekinthetik meg az érdek-
lõdõk.

KÉZIMUNKA-KIÁLLÍTÁS
A nyíregyházi Örökzöld Nyugdíjas

Egyesület tagjainak kézimunka-kiállí-
tása nyílt meg a Városmajori Mûvelõ-
dési Házban. Az ünnepségen köszön-
tõt mondott Jeszenszki András önkor-
mányzati képviselõ. A tárlat április 27-
éig tekinthetõ meg.

KÉK SÉTA
Az ILCO Egyesület idén is megtar-

totta Kék sétáját, amellyel a vastag- és
végbélrák elleni küzdelemre hívják fel
a figyelmet. A résztvevõk a városhá-
záról indulva tettek egy kört a belvá-
rosban. A rendezvény fõvédnöke dr.
Ulrich Attila alpolgármester volt.

FELÚJÍTOTTÁK A FELÜLJÁRÓT
Felújították az évek óta lezárt,

Kálmánházi felüljárót. Már újra hasz-
nálhatják a gazdák. Az útlezárást jel-
képezõ táblát Urszuly Sándorné polgár-
mester, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlé-
si képviselõ és Román István kormány-
megbízott tolta el csütörtök délután.

SÓSZOBA AZ OVIBAN
Sószobát adtak át a nyíregyházi Tün-

dérkert Keleti Óvoda Margaréta Tag-
intézményében, ami az önkormányzat
és az EMMI támogatásával valósult
meg. A szalagot dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár és Tóth Imre ön-
kormányzati képviselõ vágta el.

BALKONFÖLD A VIRÁGOS
NYÍREGYHÁZÁÉRT

Helyszínek:
Akácfa u. 3/B; Arany J. u.–Toldi u. sarok;

Arany J. u. 6/A; Árok u. (Rákóczi tömbbel-
sõ); Árpád u. 64.; Árpád u. 67–71.; Árpád
utcai trafóház; Attila u.–Muskotály u. sarok;
Bartók Béla u. 27.; Bóbita utcai park; Buka-
rest utcai játszótér; Búza tér 7-7/A; Búza u.
34–38.; Cifrafasor–Fényes u. sarok; Csaló
közi nyugdíjasház; Csemete u. 18/A; Arany
J. u. tömbbelsõ (Jósa A. u. átjáró mellé); Do-
hány u. 17.; Eperjes u. (húsbolttal szembeni
parkolóban); Erdõ sor 12.; Erdõ sor 8–10.;
Északi alközpont (a „GYIVI” mögé); Északi
krt. 56.; Etel köz (ABC mögé); Élet u.–Torná-
cos u.; Petõfi park; Fazekas J. tér (ABC mel-
letti bevásárlókocsi-tároló); Fazekas J. tér 9.;
Ferenc krt. (volt szökõkúthoz); Ferenc körút
26.; Garibaldi u. 51–53.; Garibaldi u. 63.;
Hermann O. u.; Holló u.–Dohány u. sarok;
Homok sor 9-11-13.; Honvéd u.–Szent I. u.;
Huba utca; Huszár sor 5.; Ipari utcai busz-
forduló; Jókai tér (Béke ház belsõ udvara);
Kalevala stny. 24.; Kalevala stny. 34.; Kert

közi játszótér; Kert u. 20.; Kéz u. 24.; Kiss
Lajos u. 74.; Kodály Z. u. 30-32-34.; Korá-
nyi F. u. 206.; Korányi F. u. 77.; Korányi F. u.
(ABC-nél); Kórház u. 9.; Kossuth u. (14 eme-
letesnél); Kossuth u. 50.; Kótaji út 27.; Köl-
csey köz 8.; Kölcsey u. 3–5.; Körte utcai la-
kótelep; Krúdy köz (a garázsok végéhez);
Kürt u.; Május 1. tér (piaccal szemben a par-
kolóban); Móricz Zs. u. 31.; Napfény u. 42.;
Orsolya u.; Õz köz 57–65.; Pitypang u. 12.;
Semmelweis u. (Hõközponthoz a parkoló-
ba); Sóstó (Kemecsei úti benzinkút); Sóstói
út 1-3-5.; Stadion u. 34.; Szabó L. u.–Gyula
u.; Szalag u. 17.; Szarvas u. 70–80.; Szent I.
u.–Kert u. (Fogtechnika mögött); Toldi u. 62–
64.; Tompa M. u. (Móricz Zs. Iskolánál a
garázsokhoz); Törzs u. (Örökös közösségi
ház); Ungvár stny. 23.; Úttörõ u.–Fácán u.
sarok; Városmajor u. 7.; Vasvári P. u. 5–7.;
Vasvári P. u. 70–80.; Vay Á. krt. tömbbelsõ;
Vécsey köz 2.; Vietórisz u. 3.; Virág u.–Gó-
lya u. sarok; Virág utcai óvoda; Zivatar u.
12.; Zöldfa u. 5.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. az idei évben
is balkonföldet helyezett ki a város 87
pontján. A lerakóhelyeket Nyíregyháza
társasházas lakónegyedeiben, a lakossá-
gi igények figyelembevételével jelölték ki.
2018. április 11. és 13. között összesen
144 köbméter balkonföldet szállítottak ki,
helyszínenként 1–3 köbméter mennyiség-
ben.

A társaság célja ezzel, hogy a termõföld
és komposzt keveréket virágátültetések-
hez, balkonládák növényesítéséhez és
egyéb ültetésekhez használják fel a város-
lakók, ezzel pedig Nyíregyházán minél
virágosabbak legyenek az erkélyek, log-
giák, teraszok, függõfolyosók és ablakok,
hiszen minden elültetett virággal, nö-
vénnyel szebb és zöldebb lesz a város.

TÁRT KAPUS LEHETÕSÉG
A NYUGDÍJASOKNAK

Mint korábbi számunkban írtuk: külön-
legesen kedvezõ lehetõséget kapnak a
nyíregyházi, törzsszámmal rendelkezõ
nyugdíjasok arra, hogy a helyi fürdõben
pihenhessenek. Mivel többen érdeklõdtek
a részletekrõl, utánajártunk.

Információink szerint nemsokára 15
millió forintot fordíthat egy úgynevezett
„ Tárt kapus” program keretében városunk
arra, hogy a törzsszámmal (ez gyakorlati-
lag és fõképp az öregségi nyugdíjat jelen-
ti) és nyíregyházi lakcímkártyával rendel-
kezõ szépkorúak ingyenesen léphessenek
be az Aquarius Élményfürdõbe, meghatá-
rozott idõszakban. Ennek keretében igény-
be vehetik a rekreációs úszás lehetõségét
is, akár segítõ bevonásával.

Mint megtudtuk: a támogató szerzõdés
megkötése folyamatban van. Amint ez

megtörténik, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt.
megkezdi egy speciális online program ki-
fejlesztését, amelyen keresztül a nyugdí-
jasok jelentkezhetnek majd a lehetõségre.
További részletek aktuálisan a Nyíregyhá-
zi Napló és a  nyiregyhaza.hu  felületein
lesznek olvashatóak. A program a tervek
szerint május második felében indul.

KÓRHÁZI TÁJÉKOZTATÁS
Április 11-én  útburkolat-építési mun-

kák kezdõdtek a Sóstói úti kórházban.
A munkavégzés ideje alatt a telephe-
lyen idõszakosan behajtási, forgalmi és
parkolási korlátozások lépnek érvény-
be, szakaszosan a forgalmi rend is meg-

változik. A kórházba érkezõket kérik,
hogy fokozottan figyeljék a forgalom-
irányító táblákat és tartsák be a közle-
kedési szabályokat. Az építési munkák
várható befejezési ideje: 2018. április
30.

Fotó: archív
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2018. május 2-3. (szerda-csütörtök) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harma-
dik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai foglal-
kozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvodá-
ban, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. §. (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ vagy
törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellõ
idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 21 munkanapon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje. A felvételi kérelem elutasítása esetén az értesí-
tés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõ-
je Nyíregyháza Megyei Jogú Város jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának átadott
jogorvoslati kérelmet nyújthatnak be.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, amennyiben gyerme-
ke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó
határnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõt.

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2018. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

ÚJABB ESÉLY AZ ÉLETMENTÉSRE

Életmentõ készüléket adtak át a Monbe-
be Kft. közremûködésével a Huszár téri
Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Ál-
talános Iskolában. Az intézményben félau-
tomata defibrillátort helyeztek el, ami
vészhelyzet esetén gyors segítséget nyújt-
hat a külterületen élõknek.

A külterületen lévõ intézményekben fon-
tos, hogy legyen defibrillátor, hiszen ezek
távolabb vannak a Mentõállomástól, vész-
helyzet esetén azonban azonnali segítség-
re van szükség.

– Amikor arról döntöttünk, hogy a TAO-
s támogatás felhasználásával hol helyezzük

el az újraélesztõ készüléket, azért esett a
választásunk a Sója Miklós Görögkatolikus
Óvoda és Általános Iskolára, mert ez az
intézmény van a legmesszebb a mentõál-
lomástól, és labdarúgásban, valamint szi-
vacskézilabdában is mûködtetünk itt csa-
patot. Ha pedig bekövetkezik a baj, akkor
minden perc számít, a legközelebb kell len-
nie a segítségnek – hangsúlyozta Szilvási
István, a Monbebe Kft. ügyvezetõje.

A tervek szerint a TAO-s támogatási rend-
szer segítségével az összes oktatási intéz-
ményben elhelyeznek majd félautomata
defibrillátort.

Ezzel együtt már 41 kihelyezett defibrillátor érhetõ el Nyíregyházán,
amit dr. Szabó Tünde államtitkár adott át

INGYENES SZÛRÕPROGRAMOK
Egészségügyi szûrõprogramot szervez a

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház, valamint az
Elsõ Nyíregyházi Lions Club. Április 13-án,
a Kossuth téren többek között ingyenes ult-
rahangos arcüregszûrésen, életmód-ta-
nácsadáson és számítógépes talpvizsgála-
ton is részt vehetnek az érdeklõdõk.

Kilencedik alkalommal rendezik meg a
Lions Napot Nyíregyházán. Az április 13-ai
programokról szóló tájékoztatón dr. Szondi
Zita, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház fõigazga-
tó-helyettese kiemelte, a „lakosságközeli”
ingyenes szûrõvizsgálatok, a prevenció és
az egészségfejlesztés napjainkban nagyon
fontos.

MÉG SZEMFENÉKVIZSGÁLAT IS LESZ

Lesz többek között ingyenes szemnyomás-
mérés és szemfenékvizsgálat, ultrahangos
arcüregszûrés, számítógépes talpvizsgálat,
vércukor- és vérnyomásmérés, a Mentõállo-
más részérõl pedig mentõ szakápolók és
mentõtisztek a reanimációt, az újraélesztést
oktatják. Demarcsek György, a Lions Club
elnöke hozzátette, nemcsak a testi, hanem a
lelki egészségmegóvásra is nagy hangsúlyt
fektetnek majd április 13-án. A színpadon
fellép Torma Kata, Munkácsi Anita és
Nagyidai Gergõ is. Ezek mellett lesz még
terápiáskutya-bemutató és zumbázni is lehet
a Kossuth téren. Az egészségügyi szûrõprog-
ram április 13-án, pénteken 14 órakor kez-
dõdik és 16 óráig tart.  (Szerzõ: Dér Vivien)

Dr. Szabó Éva ortopéd fõorvos, a szûrõprogram koordinátora, dr. Szondi Zita, a
kórház fõigazgató-helyettese, orvosigazgatója, Demarcsek György, soros Lions-elnök
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BIKINIS LESZ AZ IDEI HELLÓ NYÍREGYHÁZA! ÁPRILIS 20-ÁN
Április végén – immár hagyományosan – 7. alkalom-

mal ismét felpezsdül Nyíregyháza belvárosa, de nem az
idõpont, hanem a sztárvendég miatt lesz „bikinis”. Kö-
zel 10 helyszínen több színpaddal, Egyetem, Ifjúság, Hon-
védség, Tavasz utczákkal, Kölyök és Eszem-iszom térrel,
valamint derûvel és jókedvvel üdvözöljük a tavaszt.

Ezen a napon egy olyan, nagy közösségi összefogás
eredményeként megvalósuló rendezvény hoz vidámságot
és felpezsdülést a nyíregyháziak életébe, ahol minden
korosztály megtalálja a számára érdekes és izgalmas el-
foglaltságot.

AZ IFJÚSÁG NAPJA

A tavalyi évhez hasonlóan, elsõsorban az ifjúság lesz a
középpontban. A szervezõk számos programmal és koncerttel
kedveskednek a fiatal korosztálynak. Délelõtt az óvodások
töltik meg élettel a római katolikus társszékesegyház elõtti
teret. Délután nyíregyházi zenekarok, valamint énekesek és
táncosok közös flashmobja is szórakoztatja a nagyközönsé-
get. A Helló Nyíregyháza! helyszíni programjait és temati-
kus utczáinak kiállítóit megtalálják a rendezvény plakátján,
most csak kedvcsinálóként szemezgetünk belõle.

KÖLYÖK TÉR

Idén a Kossuth tér ad helyet a gyermekek kedvenc szó-
rakozásának, a játékoknak, melyeket ezen a napon in-
gyenesen vehetnek igénybe kicsik és nagyok.

CIVIL SZIGET – VIDÁM KAVALKÁD

A Váci Mihály Kulturális Központ elõtti téren egész nap
civil szervezetek gondoskodnak a jó hangulatról színpadi
produkciókkal, kirakodóvásárral és kultúrpiaccal. A részt
vevõ 70 szervezet bemutatja tevékenységét, aki az itt fel-
állított standokhoz ellátogat, egészségügyi szûrésen, kéz-
mûves foglalkozásokon, gasztrokóstolókon és olyan inter-
aktív programokon találhatja magát, mint a csörgõlabdá-
zás, sakk, pingpong, vagy a MediBall-bemutató.

KÖNYVSZIGET HÕSÖKKEL

Akik a megyei könyvtár felé sétálnak, azokat Könyvszi-
get várja szabadtéri könyvtárral. A gyerekeket kreatív fa-
játékok (csigafuttató, sárkányetetõ, horgászás, gólyaláb,
lengõteke) és kézmûves foglalkozások várják. A legnép-
szerûbb magazinok friss számait és a legújabb könyveket
is olvashatják az érdeklõdõk (könyvtári olvasó). Ezen a
napon ingyenes lesz a beiratkozás a város minden könyv-
tárában. S ezzel még nincs vége a meglepetéseknek, hi-
szen ingyen elvihetõ könyvekkel ajándékozzák meg a

Könyvsziget látogatóit, valamint ajándék beiratkozási ku-
ponnal is kedveskednek, ami ingyenes beiratkozásra jo-
gosítja tulajdonosát és ez év végéig tudják beváltani a le-
endõ olvasók. Természetesen idén sem maradhat el a Csi-
hu-hu vonatozás.

PEZSGÉS, LÁTVÁNY, INTERAKTIVITÁS

A Takarékpalota és a Korona Hotel elõtti téren vásári
forgatag – virág, zöldség-gyümölcs, lekvár, méz, sajt –,
arcfestés és madárkiállítás vár mindenkit. A Bethlen Gá-
bor utcát a honvédség technikai bemutatója (harcjármû,
felderítõjármû, fegyverbemutató), szimulátor és toborzó-
sátor teszi izgalmas helyszínné.

Az Egyetem utczában a Városalapítók szobránál a „Fi-
zika mindenkié” újdonsággal találkozhatnak a kilátoga-
tók, ahol a fizika népszerûsítését szolgáló interaktív esz-
közkiállítás és -bemutató alkalmával az eszközök kipró-
bálhatók. Lesznek furfangos (akusztikus és elektronikus)
hangszerek, ügyességi játékok, logikai játékok, óriás szap-
panbuborék stb.

HASZNOS IDÕTÖLTÉS

Az Ifjúság utczában, ami a Dózsa György utcán várja
majd a fiatalokat, 13 kitelepülõ szervezet kínál hasznos idõ-

töltést. A Köz-Pont Ifjúsági Egyesület, a Labor Café, a Nem-
zeti Ifjúsági Tanács munkatársai mellett sok érdekességgel
készül a megyei ifjúsági önkormányzat, a Human-Net Ala-
pítvány, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ,
de megtalálható lesz a Periféria Egyesület, a Közösségi FACE-
ek, a Mustárház, a Drogambulancia, a Talentum Alapítvány,
az Új Nemzedék Nyíregyházi Közösségi Tér. Újdonságként
lesz jelen a Nyíregyházi Extrém BMX Egyesület. Nagy ter-
veik vannak a jövõre vonatkozóan, amivel nagymértékben
elõ tudják segíteni a sport fejlõdését és népszerûsítését. Ki-
településük alkalmával 14.00 órától bemutatóval is szóra-
koztatják majd az érdeklõdõket.

NAGYSZÍNPADON A BIKINI

Annyi biztos, hogy a szervezõknek és a számos közre-
mûködõ szervezetnek köszönhetõen, aki április 20-án a
belvárosban szeretné jól érezni magát, az 10 órától szó
szerint lépten-nyomon talál valamilyen látnivalót. A nagy-
színpadi programok pedig megkoronázzák a felhõtlen
nyüzsgést, szórakozást. Délután az Ukulele Trió, a
Diamond Zenekar, egy nagyon látványos flashmob, majd
egy különleges Fizika-koncert után 18.30 órától érkezik a
Bikini együttes, akik az egész napos rendezvényt egy fer-
geteges koncerttel zárják.

(F
ot

ó:
 a

rc
hí

v)



A DÍJAZOTT PÁLYAMÛVEK:
Dr. Orosz Tóth Miklósné: Meséld el nekem... (csa-

ládfakutatás) – 1. helyezett, Fintor Károlyné: Libatere-
léstõl a tour de Szabolcsig – 2. helyezett, Deményfalvi
Károly: Meséld el nekem... – 3. helyezett (megoszt-
va), Dombóvári István: Mesélj nekünk papa! – 3. he-
lyezett (megosztva).

KULTÚRA
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MESÉLD EL NEKEM...
„Meséld el nekem – Élettörténetek Nyíregyházán” cím-

mel, 2017-ben immár harmadik alkalommal hirdetett iro-
dalmi pályázatot az önkormányzat és az Idõsügyi Tanács.

Nyíregyházi nyugdíjasoktól vártak olyan történeteket,
amelyek megtörtént eseményeket mesélnek el, a pályázó
életének egy-egy olyan szakaszát mutatják be, amely gyer-
mekeik, unokáik és a következõ nemzedék számára is ta-
nulsággal szolgálhat. A kiírásra ezúttal 18 pályamû érke-
zett. A díjátadó ünnepséget a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban rendezték meg múlt héten, ahol dr. Kovács Fe-
renc, Nyíregyháza polgármestere személyesen köszöntötte
a pályázókat, majd a zsûri tagjaival együtt adta át az elis-
meréseket.

KÜLÖNDÍJAT ÉRDEMELTEK KI:
Földesi Sándor: Pálfordulás, Telepóczkyné Farkas

Márta: A kertvárosi Fészek utca története, dr. Dolinay
Tamás: Meséld el nekem..., Babicz Pálné: Gyermek-
korom tanyavilága, Jászainé Kosztik Lídia: A gépírás
és gyorsírás szeretete.

HATÁRTALANUL MAGYARUL 
Hét esztendõvel ezelõtt rendezték meg elõször Nyír-

egyházán – akkor a Bencs Villában – a Határtalanul ma-
gyarul címû vers- és prózamondó versenyt diákok szá-
mára, melyre a felvidéki, kárpátaljai és partiumi fiatalok
is beneveztek. A lírakedvelõk körében hagyományt te-
remtett a kezdettõl fogva Orémusz Maja által szervezett
rendezvény, melyre idén is 30 diák jelentkezett.

A verselõk négy kategóriában mérték össze tudásukat: 5-
6., 7-8., 9-10. és 11-12. osztályosok szerepeltek együtt a
Városmajori Mûvelõdési Házban megrendezett versenyen.
Külföldrõl érkezett a Nagyberegi Református Líceum, a
Beregszászi Bethlen Gábor Magyar Gimnázium és a szat-
márnémeti Kölcsey Ferenc Fõgimnázium csapata. A zsûri
tagjai Gyuris Tibor színmûvész, Kovács Kriszta tévébemon-
dó, mûsorvezetõ és Podlovics Lajos rádióbemondó voltak.

DÍJAZOTTAK:
I. kategória: 1. hely:  Nagy Zsófia Gitta (Nyh.),  2.

hely:  Sebõk Mihály (Nyh.),  3. hely:  Újváry Sára
(Nyh.),  különdíj: Lánczi Ildikó (Beregszász). II. kate-
gória: 1. hely:  Lõrinczi Laura Ildikó (Nyh.),  2. hely: 
Orosz Róbert (Nyh.),  3. hely:  Tarpai Zsófia (Bereg-
szász),  különdíj:  Simon Zsófia (Nyh.). III. kategória:
1. hely:  Radvánszky Zsófia (Beregszász),  2. hely: 
Szõke József Bence (Nyh.),  3. hely:  Szláma Flóra
(Nyh.),  különdíj:  Somos Zsuzsanna Sára (Nyh.). IV.
kategória:  1. hely:  Zombor Márton (Nyh.),  2. hely: 
Kerle Balázs (Nyh.),  3. hely:  Grebur Krisztina (Szat-
márnémeti),  különdíj:  Fehér Anna (Nyh.).

KÖLTÉSZET NAPJA NYÍREGYHÁZÁN
Április 11. a költészet napja. József Attila születésnap-

ján több mint 50 éve emlékezünk a magyar líra nagyjai-
ra, a magyar líra szép és tartalmas soraira. Nyíregyházán
Váci Mihály szellemiségében rendezett emlékezés és sza-
valóverseny tette ünnepivé a napot.

Reisinger János Arany János életmûvérõl szóló elõadá-
sával már kedden elindult a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban a költészet napi ünnepségsorozat. Szerdán, a Bes-
senyei téren álló Váci-szobornál, aztán a VMKK elõtti em-
léktáblánál emlékeztek és koszorúztak az egybegyûltek,
majd az intézményben közel 50 diák részvételével zajlott
a hagyományos szavalóverseny. – Váci Mihály író-költõ
is volt, a szellemiségében nagyon komoly hagyatékot ha-
gyott ránk. Szerencsére nemcsak intézményünk, hanem
kulturális egyesület is ápolja Nyíregyházán az emlékét.

Mi minden évben a haláláról, illetve születésének évfor-
dulójáról is megemlékezünk – fogalmazott Mészáros Szi-
lárd, a kulturális intézmény igazgatója.

– Váci Mihály költészete örökre beírta Nyíregyháza ne-
vét a magyar irodalom térképére – hangsúlyozta köszön-
tõjében Jászai Menyhért, alpolgármester, ki közgazdász-
ként a vállalkozások világában éli napjait. – A kettõ nem
zárja ki egymást. Nagyon szeretem a verseket, a költõket,
a magyar és az idegen nyelvû irodalmat is. Azt gondo-
lom, ha az embernek jó kedve van, vagy szomorú, ha az
ember vidám akar lenni, nyugodtan, bátran vegyen elõ
egy Váci Mihály verseskötetet, egy Petõfit, akár egy József
Attilát, de egy Villon is belefér – mindenevõ vagyok. Na-
gyon szeretem a verseket és azt gondolom, hogy ezek
befogadásával tud az ember teljes értékû életet élni és ki-
kapcsolódni.

A VÁCI MIHÁLY SZAVALÓVERSENY HELYEZETTJEI
Ifjúsági kategóriában: 1. helyezett: Orosz Róbert (Krúdy

Gyula Gimnázium), 2. helyezett: Varga Annabella
(Kisvárdai Bessenyei György Gimnázium és Kollégium),
3. helyezett: Tóth Panna (Nyíregyházi Kölcsey Ferenc
Gimnázium). Különdíjas: Tropa Barbara (Lippai János Me-
zõgazdasági Szakgimnázium és Szakközépiskola).

Gyermek kategóriában: 1. helyezett: Nagy Zsófia Gitta
(Arany János Gimnázium és Ált. Iskola), 2. helyezett:
Vakály Virág (Szent Miklós Görögkat. Óvoda, Ált. Isko-

la és Gimnázium), 3. helyezett: Toka Levente (Szent
Miklós Görögkat. Óvoda, Ált. Iskola és Gimnázium).
Különdíjas: Veréb Kincsõ (Tiszavasvári Általános Isko-
la).

Speciális kategóriában: 1. helyezett: Bodnár Máté, 2.
helyezett: Márton Dzsenifer, 3. helyezett: Faragó Sza-
bolcs. Különdíjas: Sári Viktória Regina. (Mindannyian:
Nyíregyházi Göllesz V. Szakiskola, Általános Iskola és
EGYMI).
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VÁLASZTÁS

ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁS 2018

FIDESZ GYÕZELEM A MEGYÉBEN IS
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hat egyé-

ni választókerületében legtöbb szavazatot ka-
pott képviselõjelölt eredménye, a Nemzeti
Választási Iroda adatai szerint lapzártánk ide-
jén. Ezek alapján õk szerezhetnek mandátu-
mot, miután hivatalossá válik az eredmény:

1. számú választókerületében

dr. Szabó Tünde (FIDESZ-KDNP)
41,2 százalék, 20 580 szavazat.

2. számú választókerületében

dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP)
48,89 százalék, 21 403 szavazat.

3. számú választókerületében

dr. Seszták Miklós (FIDESZ-KDNP)
62,82 százalék, 30  868 szavazat.

4. számú választókerületében

dr. Tilki Attila (FIDESZ-KDNP)
60,39 százalék, 27 917 szavazat.

5. számú választókerületében

Kovács Sándor (FIDESZ-KDNP)
59,56 százalék, 27 178 szavazat.

6. számú választókerületében

dr. Simon Miklós (FIDESZ-KDNP)
57,59 százalék, 25 983 szavazat.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE 1. ÉS 2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK EREDMÉNYEI

1-es számú választókerület eredményei

A szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 50  519  fõ
71,11%-os részvételi arány

A JELÖLT NEVE JELÖLÕ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

1. Dr. Szabó Tünde FIDESZ-KDNP 20 580 41,2%

2. Csabai Lászlóné MSZP-PÁRBESZÉD 16 116 32,26%

3. Lengyel Máté JOBBIK 9 550 19,12%

4. Dr. Szoboszlay György Csaba LMP 1 603 3,21%

5. Babosi György MOMENTUM 738 1,48%

6. Vajas Károly MKKP 601 1,2%

7. Dr. Gõdény György KÖZÖS NEVEZÕ 327 0,65%

8. Tóth Norbert MIÉP 105 0,21%

9. Tornai Mihályné A HAZA PÁRTJA 79 0,16%

10. Dr. Bón Borbála MOMA 69 0,14%

11. Balogh Artúr MCP 54 0,11%

12. Szepessy Zsolt László 49 0,1%

13. Molnár Szilárd László REND PÁRT 35 0,07%

14. Marosi Veronika Ágnes KÖSSZ 28 0,06%

15. Bálint József NP 18 0,04%

2-es számú választókerület eredményei

A szavazókörben megjelent választópolgárok száma: 44 515  fõ
63,98%-os részvételi arány

A JELÖLT NEVE JELÖLÕ SZERVEZET(EK) KAPOTT ÉRVÉNYES
SZAVAZAT

1. Dr. Vinnai Gyõzõ FIDESZ-KDNP 21 403 48,89%

2. Dr. Fülöp Erik JOBBIK 15 022 34,31%

3. Dr. Helmeczy László DK 4 608 10,53%

4. Cselószki Tamás LMP 1 146 2,62%

5. Nagy Tibor MIÉP 437 1,0%

6. Szántó Gábor MOMENTUM 393 0,9%

7. Mészáros Ferenc FÜGGETLEN 206 0,47%

8. Farkas István MCP 129 0,29%

9. Rozsnyai Róbert SEM 68 0,16%

10. Tóth Albert János KÖZÖS NEVEZÕ 62 0,14%

11. Tolnai Tibor A HAZA PÁRTJA 44 0,1%

12. Kóka Gábor EU.ROM 42 0,1%

13. Váradi György KÖSSZ 37 0,08%

14. Doka Jánosné REND PÁRT 33 0,08%

15. Treszkai Ildikó 32 0,07%

16. Kalderál Cintia OCP 27 0,06%

17. Balog Evelin EMMO 24 0,05%

18. Nagy József IMA 23 0,05%

19. File Józsefné NP 19 0,04%

20. Ördög Panna 17 0,04%

21. Varga Katalin Nikoletta ERP 8 0,02%

(Forrás: valasztas.hu)

(Forrás: valasztas.hu)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok:
Közremûködik az európai uniós pályázati lehetõségek feltárásában és elõkészítésében,
hazai és nemzetközi támogatási források igénylésében. Segíti nem önkormányzati szer-
vekkel közös pályázatok elõkészítését. Nyomon követi a pályázati források felhasználá-
sát, figyelemmel kíséri az elszámolásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú tá-
mogatások pályázatait, speciális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez szük-
ség esetén külsõ szervet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcso-
latos gazdaságszervezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térsé-
gi feladatok ellátásában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban részt vevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. május 1-tõl.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 16.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu címre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ-
en 10 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. április 13.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot

ír ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony

(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a min-

denkori legkisebb öregségi nyugdíj 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgár-

mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált ta-
nulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (leg-
utóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másola-
ta, mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolásait (utolsó havi nettó bér, önfoglal-

koztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pót-
lék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával,
vagy Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2018. május 7.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉR T KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni

látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztá-
lyon (tel.: 42/524-585) kérhetõ.
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FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Kiváló Köztisztviselõi Mun-
káért” „Májerszky Béla-díj” adományozásának rend-
jét.

A kitüntetés a polgármesteri hivatalban legalább öt
éve dolgozó köztisztviselõnek adományozható, aki
munkáját pontosan, felelõsséggel, megbízhatóan vég-
zi, akinek munkájában érzékelhetõ a közigazgatási
tevékenység színvonalának, hatékonyságának fokozá-
sára való törekvés.

A kitüntetés adományozására javaslatot bármely ter-
mészetes vagy jogi személy tehet.

A kitüntetést évente a Köztisztviselõk Napja alkal-
mából rendezett ünnepségen egy személy kaphatja.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2018. április 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal jegyzõjéhez (4400 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1.).

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

Megyei Jogú Város Közgyûlése

ALÁÍRTÁK A 4500.
MIKROHITELT

A PRIMOM Alapítvány több mint 25 éve nyújt a
megyei mikro- és kisvállalkozások számára
mikrohitelt, mely kedvezõ feltételei révén segíti fej-
lõdésüket. A forrás töretlen népszerûségét támasztja
alá, hogy a 4500. hitelszerzõdést írták alá múlt héten
csütörtökön – tájékoztatta szerkesztõségünket
Hargitainé Tolnai Andrea, az alapítvány mikrohitel-
igazgatója.

Az év elsõ negyedében számtalan vállalkozás ér-
deklõdött az Országos Mikrohitel Program iránt,
mely kedvezõ kondíciókkal vehetõ igénybe, akár
10 millió forint hitelösszegig. A futamidõ legfeljebb
10 év lehet, a kamat fix 3,9%. Az Országos Mikro-
hitel Alap forrását a Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány biztosítja, és az ország minden megyé-
jében elérhetõ. A hiteligénylés folyamata gyors, a
törlesztõrészlet kiszámítható, de legnagyobb elõnye
az akár 12 hónapos türelmi idõ, mivel ez idõ alatt
az ügyfélnek könnyítésként csak a kamatot kell fi-
zetnie. A kezdõ vállalkozások számára is hozzáfér-
hetõ konstrukció azért is tölt be hiánypótló szere-
pet a pénzpiacon, mert olyan gazdálkodók is igé-
nyelhetik, akik valamilyen okból nem kaphatnak
banki kölcsönt fejlesztési céljaik megvalósításához.
Természetesen itt is egy összetett, alapos hitelbírá-
latot követõen juthatnak hozzá az igényelt összeg-
hez a vállalkozók.

KÉTMILLIÁRD FORINT ÉRTÉKBEN

A hitelkonstrukció iránt érdeklõdõ vállalkozások
számára az alapítvány munkatársai nemcsak forrást
közvetítenek, hanem az adott vállalkozásra szabott,
átfogó tanácsadással segítik mûködésüket. Jelenleg
több mint 600 gazdálkodó szervezetnél mintegy 2
milliárd forint összegû „PRIMOM hitel” van.

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Idén harmadik alkalommal szervezik meg a Szakmák

Éjszakája elnevezésû programsorozatot.

Az országban mûködõ 44 szakképzési centrum, köztük
a nyíregyházi is, április 13-án megnyitja a szakképzõ isko-
lák kapuit és mûhelyeit, a pályaválasztás és pályamódosí-
tás elõtt állóknak, ám a rendezvényre felnõtteket is várnak,
hiszen a második szakképesítés megszerzése ingyenes!

TÖBB MINT 100 PROGRAM

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézményé-
ben több mint 100 program közül lehet majd választani.
A megnyitó a centrum Wesselényi Miklós Szakgimnáziu-

ma, Szakközépiskolája és Kollégiumában április 13-án
17.45-kor kezdõdik. Ez lesz az idei fõ helyszín, hiszen az
iskolában nagyon széles a szakmakínálat. A szépségipar
iránt érdeklõdõ kicsiknek arcfestéssel készülnek, a nagyob-
bak pedig akár a hajtetoválással is megismerkedhetnek
majd – mondta az intézmény igazgatója. Pivonka Szilvia
hozzátette, arra törekednek majd, hogy minél több terüle-
tet, szakmát megismerhessenek és kipróbálhassanak az
érdeklõdõk. A Bánkiban az autóké és többek között az
aktív-passzív biztonsági berendezéseké lesz a fõszerep. A
Bencsben pincér-futóversenyt is szerveznek, a Sipkayban
palacsintát flambírozhatnak az érdeklõdõk, a Széchenyi-
ben pedig a tízujjas gépírást lehet majd elsajátítani. A rész-
letes programleírás a szakmakejszakaja.hu és a nyiregy-
haziszc.hu oldalon is megtalálható. Azoknak, akik hely-
közi tömegközlekedéssel látogatják a programokat, 50
százalékos utazási kedvezményt biztosítanak!

  (Szerzõ: Dér Vivien)

BALLAGÓK
KAPCSOS KÖNYVE

Idén 20 nyíregyházi középiskola végzõs osztályának
névsora került be a Ballagók Kapcsos Könyvébe. A diá-
kok ünnepélyes keretek között, a városháza dísztermé-
ben írták be nevüket a nagy könyvbe. Az önkormányzat
2006-ban hozta létre a rendezvényt hagyományterem-
tõ szándékkal, azóta minden évben megtartja az ünnep-
séget.

Az elsõ könyv 12 éve készült egyedi, A/2-es méret-
ben, 260 oldal terjedelemben, antikolt merített papírból,
sötétbarna bõrkötéssel, rézveretes sarkokkal és rézcsat-

tal ékesített fedlappal, 2015-re pedig betelt a végzõsök
aláírásával. Ezért elkészült a második, hasonlóan impo-
záns kötet is.

NYÍREGYHÁZA VISSZAVÁR

– Szeretnénk, ha a tanulmányaik befejezése után mi-
nél többen itt telepednének le. Az utóbbi években egyre
több lehetõség van már Nyíregyházán, nagyon sok új
munkahelyteremtõ beruházás létesült, és vannak érde-
kes, színvonalas, jól fizetõ munkahelyek is, méghozzá
nagy számban – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

A 2018-as érettségi szezon május 4-én, a nemzetiségi
nyelvi és irodalmi vizsgákkal kezdõdik, a legtöbb vég-
zõst érintõ írásbelik május 7-én, a magyar érettségi vizs-
gával.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 14., szombat 19.00 Don Carlos, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad
19.30 A rózsák háborúja, Dajka bérlet, Krúdy Kamara

Április 16., hétfõ 14.00 A dzsungel könyve, Garfield bérlet, Nagyszínpad

Április 17., kedd 10.00 A dzsungel könyve, Csipkerózsika bérlet, Nagyszínpad
14.00 A dzsungel könyve, Kuka bérlet, Nagyszínpad

Április 18., szerda 10.00 Maszmók Afrikában, Katica bérlet, MÛvész Stúdió

Április 20., péntek 10.00 Maszmók Afrikában, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad

TERHES HIPPILÁNYKÉNT BÚCSÚZOTT, MOST VISSZATÉR

Terhes hippilányként búcsúzott, csábító nõként tér
vissza a színpadra három év kihagyás után Fridrik Noé-
mi, a Móricz Zsigmond Színház mûvésze.

Hogyan teltek az elmúlt évei teátrum nélkül? – kérdez-
tem a bájos, vidám mûvésznõtõl. (Soha nem felejtem el,
milyen csodálatos volt a Sörgyári capriccio Maryskájaként,
akinek csupa életöröm szerepét mintha neki írták volna.)

 – Lili Franciska hároméves, most kezd óvodába járni,
Mia Szofia pedig júniusban lesz kettõ – mondta. – Csodá-
latos volt otthon lenni velük, nézni, hogyan ügyesednek,
okosodnak. Fontosnak tartottam a kötõdõ nevelést, hogy
sokat legyenek velem testkontaktusban. Amikor megszü-
letett a kicsi, akkor Lili látta, hogy kendõben hordozom
Miust, s õ is ezt tette a babájával. Remélem, ha anyukák
lesznek majd, nem felejtik el ezt az élményt. Reggeltõl
estig beszélgetnek. A nagyobbik folyton „fellép”, színhá-
zasat játszik. Pár hónapos koruk óta viszem õket gyer-
mekelõadásokat nézni; az összest látták már. A kondíci-
óm visszaszerzéséért nem kellett sokat tennem, mert gon-
doskodtak róla a lányok, bár van még nekem is egy kis
teendõm. Mielõtt megérkeztek, tíz éve voltam már a pá-
lyán, ezért jólesett egy kis szünet, s jó volt megélni az
anyaságot. Önmagamra persze nem volt egy csöpp idõm
sem, a család kitöltötte minden pillanatomat. Mióta ismét
dolgozom, a próbák jelentik az „én idõm”-et.

NAGY ERÕKKEL PRÓBÁLNAK

Mint Noémi lapunknak elmondta, nem él a közelben
családtagjuk, nincs segítségük, ezért mindent a férjével
közösen kell megoldaniuk. A párja tetoválómûvész, ami
nagy szerencse, mert az idõbeosztását szabadon alakít-
hatja. A próbák között és hétvégeken dolgozik, vagyis
váltják egymást otthon. A próbái tíztõl kettõig és hattól
kilencig tartanak. Azt hitte, nehezebb lesz megoldani a
színházba való visszatérését, de egyelõre minden gond

FRIDRIK NOÉMINEK SZEREPET HOZOTT A NYUSZI

nélkül zajlik. Mivel a férje nagyon jól helytáll, nem tart
attól, hogy ha lesznek elõadásai is, bármiben hiányt szen-
vednek a lányok. Fõzni reggel vagy az esti próbák után
szokott, de van, amikor a férje látja el ezt a feladatot. Egyet-
len nap sem maradnak fõtt étel nélkül. A „húsvéti nyuszi”
az életüknek fontos szereplõje, mert annak idején Lilit
hozta nekik, most pedig Noémi számára új feladatot. Nagy

erõkkel próbálják a nagyszínpadon Feydeau bohózatát, A
balekot, amelynek premierje április 28-án lesz. Milyen
érzés ilyen hosszú idõ után ismét játszani? – kérdeztem
ezután.

ANYÁBÓL ÚJRA NÕ LESZ

– Egy pár jelenetes szerepem van csupán, ami nem
megterhelõ számomra, s ugyanakkor nagyon jó most már
visszatérni ebbe a miliõbe – válaszolta Noémi. – Salome
megtestesült Lolita: minden férfire hatással van. Ennek a
nõi karakternek az eljátszása azért is érdekes számomra,
mert az anyaság mindenrõl szól, csak a nõiességrõl nem.
Ez a szerep segít visszatalálni nõi mivoltomhoz. El kell
hinnem, hogy nem csupán 24 órán át mûködõ takarító-,
szoptató-, fõzõgép vagyok, hanem képes vagyok még a
másik nemre hatással lenni, ugyanis Salome ilyen. Nincs
családja, falja a férfiakat, az életet, remekül érzi magát
ebben a helyzetben, intelligensnek azonban csöppet sem
nevezhetõ. Egyik kedvenc részem a darabban, amikor nem
a nevén szólítják, s kéri is a partner, hogy hadd nevezze
õt az imádott hölgye nevén. „Ó, Lucie, mondd, hogy Lucie
vagy!” Mire õ csak frappánsan azt válaszolja: „Nem jel-
lemzõ.”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Fridrik Noémi gyermekeivel
Fotó: magán
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7ÁPRILIS
SZOMBAT

7ÁPRILIS
SZOMBAT4ÁPRILIS

SZERDA

8ÁPRILIS
VASÁRNAP

Április 14., szombat 18.00 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–Vasas
férfi kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

DÖNTÕS EGYÜTTESEK
A Nyíregyházi Sportcentrum után-

pótlás röplabdacsapatai már a hatos
döntõkre készülhetnek. A legidõseb-
beknél, az U21-nél alakult ki leghama-
rabb a legjobb hat csapat mezõnye. Az
ifjúságiaknál Szegeden mindkét
meccsét magabiztosan – a Szeged és a
Közgáz ellen – szettveszteség nélkül
nyerte meg 3:0-ra a Nyíregyháza. Az
NYSC U15-ös együttese hazai pályán
szerezte meg a legjobb hat közötti in-
dulás jogát. A nyíregyháziak a BRSE,
az MTK és a Vasas II. együtteseivel mér-
kõztek meg a döntõbe kerülésért.

HARAPTAK A TIGRISEK
A Nyíregyháza Tigers 28:7-re verte

a Fehérvár Enthroners-t hazai pályán a
Hungarian Football League alapszaka-
szában. A Tigrisek elsõ összecsapásuk-
ra készültek az elitligában, a Koroná-
zók viszont már túl voltak egy meccsen,
amin kikaptak otthon a Budapest
Wolves-tól. A találkozót végig kézben
tartották a mieink, és magabiztosan
gyõztek. A Nyíregyháza Tigers követ-
kezõ összecsapása április 28-án lesz a
TD Store Eagles ellen a nyíregyházi
Városi Stadionban. Az eseményre a
belépés ingyenes.

SIKERES KUNGFUSOK
A huszonegy egyesület, 116 ver-

senyzõjével megrendezett Kungfu Or-
szágos Bajnokságon küzdõtérre léptek
a nyíregyházi Tai Qi Boxing SE ver-
senyzõi is. Miló András nagymester ta-
nítványai betegség miatt ezúttal keve-
sebben indultak, de a várakozásnak
megfelelõen teljesítettek. Mindannyi-
an kivívták a jogot az õsszel megren-
dezendõ meghívásos Magyar Bajnok-
ságon való részvételre. Vaskó Dávid
két kategóriában is elsõ lett és egy
bronzérmet is szerzett 16 évesen a fel-
nõttek között, így a csapat egyik leg-
eredményesebb tagja volt.

VEGYES EREDMÉNYEK
Változatos eredmények születtek a

Sportcentrum kosárlabda szakágában
a hétvégén. A Nyíregyháza Blue Sharks
U20-as férfi kosárlabdacsapata a
MEAFC együttesét fogadta. Szoros mér-
kõzésen, 9 ponttal veszített a Nyíregy-
háza. A Sportcentrum serdülõ fiú ko-
sarasai a fõtábla 5. fordulóját játszot-
ták. Két gyõzelemmel és egy vereség-
gel a tabella elsõ helyén zárták a tor-
nát. A régió két legerõsebb együttesé-
vel mérkõzött a Kenguru csapat. Végig
tisztességesen küzdött a Nyíregyháza,
de vereséget szenvedett a Debrecen-
tõl és a Nagyváradtól.

KILENC ÉV UTÁN DÖNTÕ!

2009-et írtunk. A Betonút NRK csapatát
olyan játékosok erõsítették, mint Erdõsné
Balogh Erika, Natalia Akimova, Szakmáry
Gréta, Miklai Zsanett, Botos Fruzsina, Ka-
tona Brigitta vagy éppen Merkószki Tün-
de. Az együttes bejutott a bajnokság dön-
tõjébe, ahol a BSE volt az ellenfél. Többek
között Gudmann Csilla, Sándor Renáta,
Mester Orsolya és Szombathelyi Szandra
a másik oldalon. A párharc elsõ két meccsét
3:2-re nyerte a Nyíregyháza, majd vereség
a fõvárosban. A negyedik meccs óriási iz-
galmakat és 3:2-es BSE gyõzelmet hozott,
az ötödik mérkõzésen pedig ismét a buda-
pestiek diadalmaskodtak, így õk nyerték a
bajnokságot. Kilenc éve.

Azóta rengeteg dolog történt a nyíregy-
házi röplabdában – a csapat a második
vonalat is megjárta –, most pedig ismét
bajnoki döntõre készülhetünk. Azok után,
hogy az együttes meglepetésre megnyerte
a Magyar Kupát! De vajon folytatódhat-e a

tündérmese a Békéscsaba elleni fináléban?
A kupadöntõ után még a szakemberek kö-
zül is sokan úgy gondolták, hogy az egy
egyszeri, kiugró teljesítmény volt a Fatum
Nyíregyházától. Aztán azóta az Újpest sa-
ját bõrén tapasztalhatta, hogy nem. Koráb-
ban többször kikaptunk a liláktól, az elõ-
döntõben azonban szinte végig koncent-
ráltan, jó játékkal nyert háromszor is a csa-
pat, és söpréssel jutott a fináléba. Úgy tû-
nik, minden a helyére került, és mindig van,
aki kritikus helyzetben a hátára veszi a gár-
dát.

Az április végén kezdõdõ döntõben a
BRSE-t a visszavágás is fûti. A kupadöntõ
elõtt elkészültek a pólók, rajta a „Kupa-
gyõztes” felirattal. Behûtve a pezsgõk, el-
végre ünneplésre készültek a csabaiak.
Aztán a pezsgõket kénytelenek voltak el-
rakni a bajnoki döntõ utánra. Mi nem bán-
nánk, ha a finálé után is maradnának a
hûtõben...

A kupagyõztesnek járó serleg után a bajnoki aranyérmet is szeretné megszerezni
a Fatum Nyíregyháza

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 15., vasárnap 18.00 Nyíregyhá-
za Spartacus–Dorog labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése
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SENIOR TÁNC A BELVÁROSBAN

Az Idõsügyi Tanács kérésére, mostantól könnyeb-
ben megközelíthetõ, központi helyen kerül sor a Moz-
dulj Nyíregyháza! keretében rendezett senior tánc
gyakorlására. Ez a mozgásforma kifejezetten idõs
emberek számára lett kidolgozva, frissíti az agymû-
ködést, koncentrálóképességet, kíméletes mozgást biz-
tosítva. A programot minden héten, szerdai napon 11
órától lehet látogatni a VMKK-ban.

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó nyugdíjast!
 Fintor Károlyné, Idõsügyi Tanács titkára

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Ágoston Ildikó (6. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. április 17.,  16.00 óra.
Helyszín:  Sóstóhegy, Fácán utca 2/B,

Egészségház.

Dr. Adorján Gusztáv (1. sz. vk. önkor-
mányzati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2018. április 17., 16.00 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther utca 3.,
Fidesz iroda.

ÉRTÉKES ESTÉK. A Nyíregyházi Települési Értéktár Bizott-
ság várja az érdeklõdõket a nyíregyházi nemzeti értékeket
bemutató Értékes Esték programsorozatra április 13-án 16.00
órától a Kodály Zoltán Általános Iskolába. A Magyar Kodály
Társaság Sz-Sz-B Megyei Tagcsoportjának munkásságát, mint
nemzeti értékünket egy kórus és hangszeres muzsikával egy-
bekötött elõadás keretében ismerhetik meg a résztvevõk.

BOLONDOS ÁPRILIS a Jósavárosi Mûvelõdési Házban
április 13-án 16.00–19.00 óráig. Vidám családi délután kre-
atív- és mozgássarokkal, valamint karaoke, játékos vetélkedõ
és meglepetések.

PORTUGÁLIA 365 + 1 KÉPBEN – Molnár Móni és Rui
Setúbal fotókiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Meg-
nyitó: április 13-án 17.00 órától. Megtekinthetõ: április 20-
áig.

VISSZATEKINTÉS – dr. Granville Pillar koncertje a könnyû-
zene legjeivel április 13-án 18.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

MÛSZAKI HIBA CÍMÛ HUMOREST – Aradi–Varga show
április 13-án 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban.

ÉLETMÓDVÁLTÁS. Tóth Judit táplálkozási és életmód-ta-
nácsadó elõadására várják az érdeklõdõket április 14-én
16.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Jegyek
kaphatóak a helyszínen és az Ételallergiások boltjában (Dó-
zsa György u. 14.).

MAZSOLA ÉS TÁDÉ – bábszínház április 14-én 16.00 órá-
tól a Váci Mihály Kulturális Központban.

LIZINKA. A Burattino Bábszínház elõadásai: április 14-én
16.00 és 15-én 10.00: Lizinka. Helyszín: Korzó Bevásárló-
központ, B épület II. emelet.

ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház ismét zenés áhí-
tatra hívja és várja az érdeklõdõket április 15-én 18.00 óra-
kor az evangélikus nagytemplomba. Közremûködik a Nyír-
egyházi Mûvészeti Szakgimnázium énekkara és hangszeres
növendékei. Vezényel Petõ István tanár, orgonán kísér Kiss
Zoltán orgonamûvész. A belépés díjtalan.

tos film – április 20-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban.

FIATALOK GITÁRESTJE – Tokárszky Máté és Béres Enikõ
koncertje április 17-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. Egy
titokzatos jelenet a mennyben – vetítéssel egybekötött elõ-
adás április 17-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Elõadó: Kerékgyártó János.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – betekintés megyénk kutatóinak
munkáiba. Emlékjelek nyomában – bepillantás egy várostörté-
neti képeskönyv megszületésébe április 18-án 16.30-tól a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Ilyés Gábor helytörténész.

MÁTÉ PÉTER EMLÉKEST Csernák Tiborral és zenésztársai-
val április 18-án 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Ház-
ban.

VIGYÁZZUNK A FÖLDÜNKRE! – játékos beszélgetés a
Föld napja alkalmából április 19-én 13.00 órától az Orosi
Fiókkönyvtárban.

TÁNCVERSENY AZ ARÉNÁBAN

Jövõ hétvégén, április 21-22-én rendezik a VI. Abi-
gél Országos Minõsítõ Táncfesztivált a Continental Aré-
nában. A 40 magyarországi település mellett Ausztriá-
ból, Szlovákiából, Ukrajnából és Romániából több mint
100 egyesület, tánciskola közel 2000 versenyzõje 360
versenyszámmal méretteti meg magát. A versenynapok
reggel 8 órakor kezdõdnek és látható lesz többek kö-
zött néptánc, társastánc, show-tánc, balett, moderntánc,
hip-hop, hastánc, mazsorett a parketten. A megszerez-
hetõ minõsítések mellett számos versenyzõi, egyesüle-
ti és koreográfusi különdíjat, fõdíjat adnak át a verseny
támogatóinak, szponzorainak köszönhetõen. Sok sze-
retettel várnak minden érdeklõdõt szombaton és vasár-
nap, hiszen szinte garantált a felejthetetlen élmény, a
fergeteges hangulat, a szuper táncosok, a látványos ko-
reográfiák által mind a fellépõknek, mind pedig a ver-
senyre kilátogatóknak.

Április 20-án 18.00: EGÉSZSÉGES
EMÉSZTÉS, ERÕS IMMUNRENDSZER
– Probiotikumos vitaminok ingyenes elõadás
és természetgyógyászati vitaminmérés, ta-
nácsadás. Elõadók: Dobronyi Ágnes és
Erdélyiné Zsuzsa. Helyszín: Vasutas Mû-
velõdési Ház, Nyíregyháza, Toldi utca 23.

MOZOGJON TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT! Idõtartam: április
16–22-éig. 16-án 15.00–16.00: Csontritkulás elleni gyógy-
torna. 17-én 18.00: Hastánc. 18-án 17.30: Fitt-aerobik. 19-
én 18.00: Alakformáló óra. 20-án 10.00: Ételbemutató, kós-
toló és táplálkozási tanácsok. Helyszín: Jósavárosi Mûvelõ-
dési Ház. Információ és jelentkezés: 70/611-0314, 42/448-
005, josavaros@vacimuv.hu vagy személyesen a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban.

IZRAELI FILMSZEMLE – Késõi házasság. Magyar feliratos
film – április 16-án 16.30-tól, A világ végén. Magyar felira-

UTAZÓK A KÖNYVTÁRBAN – a Turisztikai Klub találko-
zója – vetítettképes elõadás április 19-én 16.30-tól a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Téma: Személyi kultusz egy személy-
telen társadalomban – avagy hogyan fogtam kezet Kim Ir
Szennel? Elõadó: Ratkó Lujza néprajzkutató.

ORGONAHANGVERSENY a nyíregyházi Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyházban április 22-én 19.00 órá-
tól. Orgonál: Szilágyi Gyula DLA, a Nyíregyházi Egyetem
Zenei Intézetének adjunktusa és a Debreceni Egyetem Ze-
nemûvészeti Karának orgonatanára. A belépés díjtalan, ado-
mányokat köszönettel fogadnak további hangversenyek szer-
vezéséhez.



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

LETT ISKOLA

Az 1906-ban alapított Nyíregyházi Kereskedõk és
Gazdák Köre már 1910-ben zászlajára tûzte egy felsõ
kereskedelmi iskola létesítését. Az új iskola egyrészt te-
hermentesítette volna a város egyetlen középiskoláját,
másrészt pedig a kereskedelmi pályát megcélzó helyi
fiataloknak sem kellett volna más városok (pl. Debre-
cen) iskoláit választaniuk. Már 1911-ben és 1912-ben
is annyira bíztak az iskola létrejöttében, hogy a jelent-
kezést is meghirdették. Azonban ekkor még a kultusz-
miniszter a kereskedelemügyivel egyeztetve arra az ál-
láspontra jutott, hogy Nyíregyháza „közvetlen szom-
szédságában már meglevõ kereskedelmi iskolák is tel-
jes mértékben kielégítik a közszükségletet”. Pedig az
1912-ben 328 tagot számláló kör kereskedõ tagjai há-
rom évre tettek felajánlást, valamint a város is évi 6000
korona hozzájárulást szavazott meg az iskola javára,
hogy ne kelljen állami segélyt sem igénybe venni.

A kereskedõk azonban Baruch Artúr vezetésével nem
adták fel. A kezdeményezésük támogatására 1917-ben
dr. Meskó László fõispánt és Fényes László országgyû-
lési képviselõt is fölkérték, de melléjük állt dr. Bencs
Kálmán polgármester is. 1918 januárjában már tudott
volt, hogy a minisztérium kész megadni a létesítendõ
iskolának a nyilvánossági jogot, ha az alapítók megfele-
lõ helyiséget, berendezést, szaktanerõk alkalmazását
biztosítják és a város vállalja a fenntartását. Ez utóbbit
„általános lelkesedéssel”, egyhangúlag döntötte el a

képviselõ-testület, amely köszönetet is mondott a Ke-
reskedõk és Gazdák Körének fáradhatatlan és eredmé-
nyes elõkészítõ munkájáért.

Örömmel adta hírül a Nyírvidék 1918. július 7-i szá-
mában, hogy gróf Zichy János kultuszminiszter aláírta
az iskola engedélyezésérõl szóló okiratot és az új tanin-
tézetnek megadta a nyilvánossági jogot. Az augusztusi
utolsó lapszám pedig már arról tájékoztatott, hogy az
iskola létszáma betelt! Hosszú viszontagságok után
megkezdhette munkálkodását a városnak ez az „új és
nagy jövõjû tanintézete”.

100 ÉVE ALAPÍTOTTÁK A FELSÕ KERESKEDELMIT 1.

Az iskola épülete 1921-tõl 1949-ig (a Malom és a
Szabolcs utca keresztezõdésében)


