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ISKOLAKEZDÉS – ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS A CSALÁDOKNAK
Bár a hõmérséklet még jócskán 30 fok fölött van, és

igazi nyárias idõvel számolhatunk, a diákoknak már csak
pár napjuk maradt rákészülni az iskolára, ugyanis szep-
tember 2-án, hétfõn megkezdõdik a 2019/2020-as tanév
és tart egészen 2020. június 15-éig. Jó hír, hogy a nyír-
egyházi családok idén is számíthatnak az önkormányzat
támogatására.

Jászai Menyhért alpolgármester arról tájékoztatta szer-
kesztõségünket, hogy többek között pénzbeli támogatást is
nyújt az önkormányzat a rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményben részesülõ családoknak: 6000–6500 forintot,
amelyet szabadon elkölthetnek. Ez 1640 gyereket érint.

HOZZÁJÁRULÁS A TANSZEREKHEZ
Nyíregyháza önkormányzata a fenti támogatásokon túl

helyi rendeletben foglaltak szerint 2014-tõl természetbe-

ni formában tanszertámogatást nyújt minden év szeptem-
berben a nyíregyházi székhelyû általános iskolába beirat-
kozott, állandó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezõ alsó
tagozatos általános iskolai tanulók (1–4. évfolyam) részé-
re. 2019 õszén 4441 gyermek részesül nettó 1500 forint
értékû tanszercsomagban. Az önkormányzat 8 460 105
forint összeget fordít erre.

A BÉRLETEKHEZ IS ADNAK

Nyíregyháza önkormányzata bérlettámogatást is bizto-
sít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermekek 50, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetûek pedig 80 százalékos támogatást kapnak.
A bérleteket havonta utólag a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán kell leadni. Ezt követõen az önkormányzat
kifizeti a támogatási összeget.

INGYENES TANKÖNYV

A Kormány a 1265/2017. (V. 29.) Korm. határozata
értelmében a 2017/18. évi tanévben az ingyenes tan-
könyvellátást egy ütemben vezette be az 5–8. évfo-
lyam tanulói, és kiterjesztette a középiskola 9. évfo-
lyama számára. Ezen intézkedés értelmében az 1–9.
évfolyam valamennyi tanulója alanyi jogon ingyenes
tankönyvellátásra jogosult ez évben. A 10–12. évfo-
lyam tanulói közül továbbra is jogosultak a normatív
támogatás jogcímen ingyenes tankönyvellátásra a
jogszabályban meghatározott személyek.

(Folytatás a 3. oldalon.)

PLUSZJUTTATÁST KAPHATNAK A NYUGDÍJASOK

Egy átlag nyugdíjas több mint 40 ezer forint pluszjuttatást kaphat még idén.
Szeptember végén érkezik a 9 ezer forintos rezsiutalvány, év végéig pedig a nyug-
díjprémium, valamint a nyugdíjkiegészítés. A rezsiutalványt kifejezetten az áram-
és a gázszámlára lehet majd fordítani, és minden nyugdíjas 3000 forintos címle-
tekbõl 3 darabot kap majd. A rezsiutalványt családon belül is fel lehet használni.
Ezt szeptember 30-áig minden nyugdíjas megkapja majd, melyet a Magyar Posta
Zrt. fog kézbesíteni, a nyugdíjprémium és a nyugdíjkorrekció pedig a novemberi
nyugellátással érkezik.

VIDOROS TÖMEGVONZÁS

Színes programok, vidám arcok és tömegeket megmozgató koncertek. Idén is óriási népszerûség-
nek örvend a VIDOR Fesztivál. Fotónk a vasárnapi Halott Pénz-koncert egy pillanatát ábrázolja,
de ilyenekbõl és hasonlókból van még bõven. Ezeket megtekinthetik a nyiregyhaza.hu weboldalon,
illetve lapunk 8-9. oldalán.
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A NYÁRI SZEZON A VÉGÉHEZ KÖZELEDIK
BEZÁR A PARKFÜRDÕ, DE A TÓFÜRDÕ MÉG TOVÁBBRA IS VÁRJA VENDÉGEIT

bennünket sem, két hét telt gyakorlatilag esõzéssel. Míg a
kedvezõ idõjárású június végén a tavalyi bázishoz képest
plusz 15 000 vendéggel zártunk, addig júliusban ez az
elõny negatív értékbe fordult. Az augusztus sem segített
ezen, hiszen ott is rendkívül hektikus volt az idõjárás, bár
kétségtelenül ez volt a legjobb hónap a szezonban.

A külföldi vendégek zöme egyébként továbbra is Szlo-
vákiából, Romániából és Lengyelországból érkezik, de je-

lentõs erõsödést mutat az ukrán vendégforgalom. A Park-
és élményfürdõ teljes kapacitással 2019. szeptember 1-
jén, vasárnap fogadja vendégeit az idei szezonban. Szep-
tember 2-ától tovább üzemel az Aquarius Élményfürdõ,
illetve a Parkfürdõ 50 méteres versenymedencéje, vala-
mint a hatszögû családi medence, így a szabadtéri für-
dõzésre szintén lehetõség nyílik a késõbbiekben is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A LEGNÉPSZERÛBB ÚTI CÉLOK KÖZÖTT
Az augusztus huszadikai hosszú hétvé-

gén (is) turisták tömegei lepték el Nyír-
egyházát, az ünnep elõtt egy héttel már
szabad szálláshelyeket sem lehetett talál-
ni a városban. A szallas.hu adatai szerint
azonban ez az érdeklõdés nemcsak az el-
múlt hétre volt jellemzõ. A második ne-
gyedévben a top 10 belföldi úti célok kö-
zött ott van Nyíregyháza is.

Tizenegy százalékkal nõtt a turizmus a
második negyedévben a szallas.hu becs-
lése szerint. A legnépszerûbb szállástípu-
sok az apartmanok voltak, ahol átlagosan
35 ezer forint értékben foglaltak a vendé-
gek. Az adatok szerint 10-bõl 7 foglalás
50 ezer forint alatti értékre szólt. 2018
ugyanezen idõszakához hasonlóan az
1-2 éjszakás utazások voltak most is a leg-
jellemzõbbek, ötbõl négy foglalás erre az
idõtartamra szólt.

Tavalyhoz hasonlóan Budapest, Siófok és
Eger a legnépszerûbb települések, de az él-
mezõnyben kapott még helyet      többek
között Balatonfüred mellett Nyíregyháza is,
megelõzve olyan nagyvárost, mint Debre-
cen, vagyis a szabolcsi megyeszékhely bi-
zony stabilan ott van a „top”-ban.

Szombatra és vasárnapra 33-34 fokot jósolnak a me-
teorológusok, így érdemes kihasználni a hétvégét egy
utolsó strandolásra, hiszen a Parkfürdõ ebben a szezon-
ban már csak szeptember elsejéig fogadja vendégeit.
Persze, az élményfürdõ ezt követõen is nyitva lesz, csak-
úgy, mint a Tófürdõ, utóbbi szeptember közepéig bizto-
san. A további nyitvatartásról az idõjárás függvényében
döntenek majd.

– A megújult Tófürdõ idei szezonja sikeresnek tekint-
hetõ, a vendégek nagy örömmel vették birtokba – tájé-
koztatta szerkesztõségünket Podlovics Lajos, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje. – Rengeteg pozi-
tív visszajelzést kaptunk. A tavalyi szezonban a tavon 36
000 vendéget fogadtunk, most viszont már 44 000 ven-
dégnél tartunk, ami jól mutatja a megújult fürdõ iránti
fokozott érdeklõdést. A tó biztosan nyitva lesz szeptem-
ber közepéig, a továbbiról az idõjárás függvényében dön-
tünk.

SOKAT ESETT AZ ESÕ

– A Park- és élményfürdõ is sok elégedett vendéget fo-
gadott, szívesen látogatják a bel- és külföldi turisták egy-
aránt, de a júliusi idõjárás sajnos országos szinten sokat
rontott a fürdõk látogatottságán, ez a hatás nem kímélt

LEGTÖBBEN ROMÁNIÁBÓL ÉRKEZNEK
Augusztus 22–25. között Nyíregyháza

újra bemutatkozott a 10. Kolozsvári Ma-
gyar Napokon. A város a Magyar Turiszti-
kai Ügynökség sátra mellett, önálló stan-
don népszerûsítette turisztikai ajánlatait.

A Nyíregyházi TDM és a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. munkatársai mellett a hamaro-
san megnyíló Hunguest Hotel Sóstó****
superior is képviseltette magát a rendez-
vényen, amit már nagyon várnak a vendé-
gek és örültek az õszi nyitásnak. Óriási volt
az érdeklõdés a fesztiválon. Kolozsvárról
sokan jártak már városunkban, és nagyon
dicsérték a Nyíregyházi Állatparkot, vala-
mint az Aquarius Élményfürdõt is. Többen
tervezik, hogy még a hátralévõ nyári szü-
netben – Romániában késõbb kezdõdik az
iskola – ellátogatnak Nyíregyházára, és kü-
lönösen örültek, hogy kulturális csemegék
is várják õket.

A város kedveltségét mutatja, hogy
a KSH legfrissebb adatai alapján idén
tovább nõtt a Romániából érkezõ ven-
dégek és vendégéjszakák száma, és ez-
zel Nyíregyháza elsõ számú külföldi pi-
acának számít – tájékoztatott Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisz-
tikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.
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TANÉVNYITÓ KONFERENCIAÖSZTÖNDÍJJAL IS SEGÍTIK A DIÁKOKAT
(Folytatás az 1. oldalról.)

A felsõoktatásban részt vevõket az ön-
kormányzat a Rászoruló Hallgatókért Köz-
alapítvány támogatásával, valamint a
Bursa Hungarica Ösztöndíjjal segíti idén
is – tudtuk meg Jászai Menyhért alpolgár-
mestertõl.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Rászo-
ruló Hallgatókért Közalapítványa évek óta
egyszeri vissza
nem térítendõ tá-
mogatást nyújt fel-
sõfokú tanulmá-
nyokat folytató rá-
szoruló hallgatók
részére. A közala-
pítvány kuratóriu-
ma minden évben
két alkalommal
tesz közzé felhí-
vást támogatás el-
nyerésére. Azon hallgatók pályázhatnak a
támogatásra, akik legalább 5 éve állandó
nyíregyházi lakóhellyel, elsõ diploma meg-
szerzésére irányuló felsõoktatási hallgatói
jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel
rendelkeznek és családjában az egy fõre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg

a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj-
minimum két és félszeresét, azaz 71 250
forintot – folytatta.

ÉVEK ÓTA NAGY SIKER

A kuratórium a pályázatok elbírálását
követõen 25 000–60 000 forint összegû
támogatást állapított meg az elmúlt évek-
ben. A klasszikus Bursa Hungarica Ösztön-
díj (részben állami, részben önkormányzati
támogatás) már évek óta nagy sikernek ör-
vend a hallgatók körében. Nyíregyházán
az ösztöndíjra fordított keretösszeg 7 mil-
lió forint.

A 2019-2020-AS TANÉV
RENDJE

A kormányrendelet értelmében az
elsõ félév 2020. január 24-éig tart. Idén
az õszi szünet egy hétig fog tartani. Ok-
tóber 28-án, hétfõn már nem kell men-
ni iskolába, november 4-én viszont már
igen. A téli szünet elõtt utoljára 2019.
december 20-án (pénteken) kell iskolá-
ba menni, az elsõ tanítási nap pedig
2020. január 6-a (hétfõ) lesz. A tavaszi
szünet elõtti utolsó tanítási nap 2020. áp-
rilis 8. (szerda), a szünet utáni elsõ isko-
lai nap pedig 2020. április 15. (szerda).

Ez már az ötödik esztendõ, hogy me-
gyei szakmai konferenciákkal nyitják a tan-
évet az oktatást szervezõ intézmények,
kormányzati szakemberek részvételével.
Nem volt ez másként idén sem.

– A napokban minden iskolába kiszállít-
ják azt a 13 millió darab tankönyvet, ami-
re 11 milliárd forintot költött a kormányzat
az ingyenességért – tájékoztatott dr. Ma-
ruzsa Zoltán, az oktatási tárca képviselõje.
A hírek szerint jövõre a 9. osztályon túl is
jár ez a lehetõség a fiataloknak.

EGYRE JOBB FELTÉTELEK

Egyre jobb kondíciókkal kezdi az új tan-
évet a nyíregyházi oktatásügy – fogalma-
zott a polgármester. Az infrastrukturális fej-
lesztések biztos hátteret adnak az iskolai
munkának.

– Az önkormányzat az oktatást nagyon
fontos, kiemelt területnek tekinti a város
jelenében, jövõjében, ezért bár már mind
a fenntartás, mind a mûködtetés állami szer-
vezetek feladata, nem kívülrõl tekintjük,
hanem támogatjuk minden lehetséges esz-
közzel. A szervezeteket is, hiszen nagyon
jó a kapcsolat a tankerülettel, a szakkép-
zési centrummal. Az idén is felújított há-

rom iskolát az önkormányzat, tavaly né-
gyet. A nyíregyházi alsó tagozatos iskolá-
sok pedig – körülbelül 4500 diák – az ön-
kormányzattól ingyenes tanszercsomagot
kap, immár hatodik éve – emelte ki dr. Ko-
vács Ferenc.

KÖZNEVELÉSI TANÁCS

A Nyíregyházán megalakított Közneve-
lési Tanács hivatása éppen az, hogy a meg-
változott körülmények ellenére is folyama-
tos legyen a párbeszéd az iskolák és az ön-
kormányzat között.

Jászai Menyhért

Dr. Maruzsa Zoltán és dr. Kovács Ferenc
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EGYRE TÖBB ISKOLAÉPÜLET ÚJUL MEG
AZ ÉVISZ-NÉL IS BEFEJEZÕDTEK A MUNKÁLATOK

Májusban még javában zajlottak a felújítási munkála-
tok az ÉVISZ-nél. Mára azonban megújult az intézmény.
Egy energetikailag modernizált iskolában kezdhetik meg
pár nap múlva az új tanévet a diákok.

Több mint 627 millió forint. Ez a teljes támogatási össze-
ge az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsítése
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV.
ütem címû projektnek, amely keretében az ÉVISZ-t is fej-
lesztették.

akadálya. Ebben a projektben az ÉVISZ mellett korszerû-
södött még az Albérlõk Háza, a Gárdonyi és a Sója iskola,
valamint az Éjjeli Menedékhely is – magyarázta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

CSÖKKENNEK A KIADÁSOK

A Vasvári Pál utcai intézménynél a homlokzat, a lába-
zat, a padlásfödém szigetelése, a külsõ nyílászárók és a
radiátorok cseréje is megtörtént, illetve két korlátlifttel is
bõvül az iskola. A fejlesztést helyszíni szemlén tekintette
meg a polgármester, az iskola igazgatója, a kivitelezõ,
valamint a szakképzési centrum kancellárja. Kiderült, egy
korábbi, szakképzési centrumos projekt keretében már
napelemes rendszer is segíti a hatékonyabb energiafelhasz-
nálást. Errõl Pájer Attila kancellár szólt.

– Létrehoztunk egy napelemes áramtermelõ rendszert
egy KEOP-os pályázat keretében. Mi ezt tettük hozzá az
ÉVISZ fejlõdéséhez. Az épületenergetikai beruházás pe-
dig már a város jóvoltából történt meg. Fontos, hogy amit
Nyíregyháza megvalósít, támogat, mi karbantartásokkal
igyekszünk megõrizni az utókornak, a gyerekek számára.

A fejlesztés eredményeként az energiára fordítandó költ-
ségek jelentõsen csökkennek, hatékonyabb energiahaszná-
lat és racionálisabb energiagazdálkodás valósul meg.

(Szerzõ: Dér Vivien)
– 17 óvoda, 1 bölcsõde és 3 iskola teljes felújítása a

héten befejezõdik, tehát a tanévkezdésnek nincs semmi

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Pájer Attila kancellár,
Andó Károly önkormányzati képviselõ és Barna Zoltán

igazgató
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IDÉN IS LESZ TIRPÁK FESZTIVÁL
Szeptember 21-én és 22-én újra a gasztronómiáé lesz

a fõszerep Nyíregyházán. Idén is megrendezik a Tirpák
Fesztivált, amelyen az ínyencek kedvükre válogathatnak
majd a számtalan finomság és a színpadi produkciók kö-
zül. Szombaton, a Népi Ízek Találkozóján a „szakma”,
vasárnap pedig az amatõr fõzõcsapatok mutathatják be
fõzõtudományukat.

Szeptember 21-én, szombaton 10 órától startol a ver-
seny, a finom ételek mellett a zene és tánc sem maradhat
el. Lesz Népi Ízek Találkozója, 11 órától fõzõshow Ihos
József humoristával és Vajtó László gasztro-mûsorvezetõ-
vel, 13.00-kor fellép a Szívtiproll, 16.30-kor a Folkfusion
Band, este fél nyolckor pedig élõ koncertet ad a TNT.

JÖN A FÁSY MULATÓ

A Tirpák Fesztivált  szeptember 22-én, vasárnap a IV. Nyír-
egyházi Bogrács- és Grillbajnokság  egészíti ki. Délelõtt ze-
nél a Mentha Project, délután a Karmapirin, majd 15 és 18
óra között érkezik a Fásy Mulató, olyan mûvészekkel, mint
Nótár Mary, Zámbó Krisztián, Fásy Zsüliett, Herceg Dávid,
Jolly & Suzy, Zoltán Erika, valamint Fásy Ádám.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET
A IV. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnokságra szep-

tember 6-áig várják a gasztronómiában jártas csapa-
tok, baráti társaságok jelentkezését. Jelentkezni az
alábbi szelvénnyel lehet.
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SZÓLJON SZEPTEMBER 7-E A NÉPZENÉRÕL ÉS NÉPTÁNCRÓL!
A Sóstói Múzeumfalu ad otthont idén a Kárpát-me-

dencei Táncházzenészek Találkozójának, melyet a Ha-
gyományok Háza már hatodik alkalommal rendez meg.
A program különlegessége, hogy egyszerre 5 portán, 15
különbözõ zenekarral ismerkedhetnek meg az érdeklõ-
dõk, a tánccsûrben egész napos táncmulatságban lehet
részük, valamint a központi színpadnál is interaktív prog-
ramok várnak mindenkit. Ott lesz többek között a Ba-
zseva, a Bürkös, a Tükrös, a Bakator és a Khamoro zene-
kar, de tánc- és énektanítás, hangszerbemutató, mese,
kézmûvesség és vásár is várja a közönséget.

A rendezvény lehetõséget biztosít a kötetlen, baráti
együttlétre, az ismerkedésre, a szakmai problémák meg-
vitatására a táncházzenészek nagy családja számára, mi-
közben a nagyközönség is betekintést nyerhet tevékeny-
ségükbe. Minden érdeklõdõ részese lehet a közel fél év-
százada mûködõ táncházmozgalom zenekarai, hangsze-
res szólistái, énekesei közremûködésével létrejövõ, egész
napos zenés forgatagnak. Ezen a napon a régi épületek
életre kelnek, szinte még a falak is muzsikálnak, hiszen
számos portán a meghívott zenekarok és tanítványaik,
idõs mestereik, valamint énekesek zenélnek egész nap.

A találkozó ötletét Kelemen László, a Hagyományok
Háza fõigazgatója – a gyimesi Erdélyi Táncházzenészek

Találkozó sikere nyomán – vetette fel. A rendezvény cél-
ja, hogy Magyarországon is találkozhassanak a fiatal ze-
nészek az idõsebbekkel, kicseréljék tapasztalataikat, együtt
muzsikáljanak és tanuljanak egymástól. Az együttlét egy-
ben fórum: kiváló alkalom a beszélgetésre, ismerkedésre,
kapcsolatteremtésre. Az elsõ négy fesztiválnak korábban
a Szentendrei Skanzen adott otthont, majd tavaly az
Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban csendül-
tek fel a dallamok.

„A találkozó két napból áll: egy szakmai napból és egy
nyílt napból. A szombati, elsõ nap a nyílt nap. Ilyenkor

várjuk a közönséget és szeretnénk nekik megmutatni ezt
a színes világot. A portákon együtt muzsikál két, három
zenekar, be lehet kapcsolódni a kézmûves foglalkozások-
ba, le lehet ülni a központi színpad elé megnézni a prog-
ramokat. A találkozó második napja az zártkörû tulajdon-
képpen és csak a zenészeknek szól, regisztrált zenészek-
nek, akik mesterkurzusokon vehetnek részt, illetve min-
dig van valamilyen beszélgetés, ahol megosztják egymás-
sal a gondokat, bajokat vagy egyszerûen csak valami új
tudást” – összegezte a találkozó fontosabb mozzanatait
Hont Angéla, a Szervezési és Kommunikációs Fõosztály
fõosztályvezetõje egyik korábbi interjújában.

Az egész napos programok között lesz hangszerbemu-
tató, interaktív mesejáték a BaHorKa Társulattal, és egy
színes gálamûsor, melyben közremûködik az Ilosvai Sely-
mes Péter Néptáncegyüttes, a Dûvõ zenekar, a Palatkai
Banda, a Kalotaszegi Hagyományõrzõ zenészek, a Ma-
gyar Dudazenekar és a Magyar Tekerõzenekar.

Részletes programért és további információkért ke-
resse fel a www.hagyomanyokhaza.hu oldalt.

SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
BEDE JÓZSEF ÚGY SZERETI NYÍREGYHÁZÁT, AHOGY VAN

Túlzás nélkül állítható, Bede Józsefnek egy álma való-
sult meg azzal, hogy Nyíregyházára költözhetett. Igaz,
ekkor még szülõhelyén, Jánkmajtison dolgozott, és a me-
gyeszékhely nem volt karnyújtásnyira a ’80-as években,
mint manapság. Az a város, melynek azóta díszpolgára a
most Tiszántúli Takaréknak nevezett pénzintézet alelnö-
ke, a kultúrát és a sportot nemcsak kedvelõ és mûvelõ,
hanem támogató mecénás.

A jánkmajtisi ÁFÉSZ volt az elsõ munkahelye Bede Jó-
zsefnek, aki egy üresedés következtében, a Pénzügyi és
Számviteli Fõiskola diplomájával a kezében került Nyír-
egyházára, feleségével együtt. A szintén sokak által kedvelt
Gyöngyike részben pályát váltott, s lett gyógyszertári asszisz-
tensbõl – röviden fogalmazva – az Orvosi Szakkönyvtár
elkötelezett vezetõje, míg õ mindig a pénzügyi területen
maradt, összesen három helyen dolgozva. Utóbbinál har-
mincadik éve, még ha a név többször változott is...

HARMINC ÉVE, UGYANOTT

– Az adóhivatalba hívott 1984-ben Márton Lajos, az ott
eltöltött évek kiválóak voltak a gyakorlatszerzésre, kap-
csolatépítésre, a jogszabályi és céges ismeretek bõvítésé-
re, több kiváló kollégám is került ki onnan abból az idõ-
szakból. 1990. január elsején pedig az Újfehértó és Vidé-
ke Takarékszövetkezetnél folytattam fõkönyvelõként, Gu-
lyás József invitálására. Azóta is ugyanitt vagyok vezetõ
pozíciókban, bár a cég neve a Nyíregyházára költözésé-
tõl Szabolcs Takarékszövetkezetre változott, pár éve pe-
dig Tiszántúli Takaréknak hívják.

MECENATÚRA A HELYIEKÉRT

A korábbi ügyvezetõ igazgató most üzleti ügyvezetõ és
alelnök az összevonások után jelentõsen megnagyobbo-

dott és több megyére kiterjedõ pénzintézetnél, de a név-
vel a stratégia nem változott. Régóta azt vallja vezetõtár-
saival, hogy mivel ez egy helyi bank, helyi vezetéssel, azt
kell támogatni, ami az üzletfeleknek, tagoknak jó, s ami a
mi érdekünkben történik. – Szívesen adunk évek óta vá-
rosi és megyei rendezvényekre, de a kultúra több területe
mellett a sportra is. Büszkék vagyunk, hogy az általunk is
segített Závaczki Bálint milyen sikereket ér el golfban,
Bakosi Péterben és Laskai Íriszben is ott van a nagy ered-
mény lehetõsége, s korábban Fucsovics Márton is a fiatal
tehetségek között volt. Meglepett, mikor tavaly, a 60. szü-
letésnapomra küldött egy dedikált pólót, már TOP 100-as
nyíregyházi versenyzõként...

ITT MINDEN VAN, AMI KELL

Bede József azt mondja, a lokálpatrióta hozzáállás nála
természetes, mert bár hívták Budapestre is, eszébe sem
jutott elköltözni, hiszen itt minden adott számára. – Egy
dolgot sem tudok mondani, ami ne lenne meg a teljes élet-

hez. A kultúra, a sport, a kereskedelmi létesítmények –
minden adott. Akiben van ilyen érdeklõdés, megkaphatja
a színvonalat. A múzeumban sorjáznak a jobbnál jobb
kiállítások a Seuso-kincsektõl a Munkácsyn át most a
Szinyei-tárlatig, a hobbimhoz kapcsolódva mondhatom,
a teniszcentrumunk országosan egyedülálló, és nagy szín-
házrajongó is vagyok, régóta bérletesként, miközben a
VIDOR is egyre nívósabb. Egy érdekes történet: pár éve
távolról érkezett vendégeink csodálkoztak rá, hogy a köz-
ponti épületünk mellett miért állnak az utcán tömött so-
rokban az emberek. Mondtam, hogy színházjegyért, a
VIDOR Fesztiválra. Mire elcsodálkoztak: itt, a sötétnek
mondott Szabolcsban...?

„BÜSZKE VAGYOK A VÁROSUNKRA”

A mecénás egyébként maga is tesz a „felvilágosításért”,
hiszen ha csak egy óra szabadideje is van a máshonnan
érkezett üzleti partnereinek, egy séta keretében, történel-
mileg hitelesen mutatja be a (bel)várost, folyton dicsérve
Sóstót és az állatparkot is. – Az Országzászló téri közpon-
tunktól indulunk, a Szarvas utcát és a belvárosi tereket
érintve jutunk el a templomokig, bemutatva a vallási sok-
színûséget is. Mesélek a megye- és városházáról, megál-
lunk a Takarékpalotánál és a Koronába is bekéredzkedünk
megnézni a nagy festményt, az evangélikus templomnál
fejezve be a rövid sétát. Nagyon büszke vagyok a váro-
sunkra, amire sokan rácsodálkoznak, hogy ezt nem is gon-
dolták volna... – fogalmaz az alelnök, aki folyamatos fej-
lõdést lát a városban. S annak is örül, hogy a fiuk – bár
nagy világjáró volt s nem gondolta volna – itthon, Nyír-
egyházán rendezkedett be, s a lányuk is csak karnyújtás-
nyira van, a fõvárosban él. Mert ez már valóban nem tá-
volság, nem úgy, mint Jánkmajtisról Nyíregyházára kerül-
ni a nyolcvanas években...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Bede József díszpolgár
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RÖVID HÍREK
NYUGDÍJASOK

FÕZÕVERSENYE
TÁJÉKOZÓDÁSI
FUTÓVERSENY

A Denevér Szabadidõsport Egyesület a múlt hétvégén
harmadik alkalommal rendezte meg a Nyíregyháza Kupa
Nemzetközi Tájékozódási Futóversenyt. A megmérette-
tésre több mint 150-en jelentkeztek, köztük Kanadából,
Izraelbõl és Romániából. A gyõzteseknek járó érmeket
Tóth Imre védnök, önkormányzati képviselõ adta át.

A futóversenyen 22 kategóriában mérték össze tudásu-
kat a versenyzõk – bárki indulhatott –, az elsõ három he-
lyezettet pedig díjazták is. A versenyt Nyíregyháza város
kiemelt sportrendezvényként támogatta.

A verseny célja volt, hogy egyrészt népszerûsítsék a tá-
jékozódási futás sportágat, másrészt pedig felkészülési le-
hetõséget biztosítson a 2019. évi Magyarország Rövidtá-
vú és Sprintváltó Országos Bajnokságra.

OLVASÓI LEVÉL

EMLÉKNAP AZ
IDÕSEK KLUBJÁBAN

A Nyíregyházi Szociális Gondozó Központ 6. sz. Idõ-
sek Klubja Váci Mihály tiszteletére emléknapot szerve-
zett. Meghívott vendégek voltak az 1. sz. klub képvise-
lõi, valamint a központ mentálhigiénikusa.

Váci Mihály életútját Margócsy József irodalmár kuta-
tásai és személyes ismeretsége alapján a klub vezetõje –
Hajcsákné Magyar Angéla – dolgozta fel a Váci Mihályt
érintõ képek vetítésével. A költõ életútját a klub dolgozói
négy részletben ol-
vasták fel gyer-
mekkorától a halá-
láig. A felolvasás
szünetében 18 (!)
klubtag szavalta
Váci verseit, majd
a rendezvény vé-
gén Váci Mihállyal
történt találkozá-
saikról beszéltek.

A klub tagjai és
a vendégek nagy
tapssal köszönték meg a klub vezetõjének és munkatársa-
inak a színvonalas rendezést, kérve, hogy máskor is szí-
vesen vesznek részt hasonló megemlékezéseken. Mert
nagyjainknak nem a halálukra, hanem az életükben tett
dolgaikra kell emlékeznünk.

A városi nyugdíjas szövetség az önkormányzat támo-
gatásával idén is megszervezte a nyugdíjasok fõzõverse-
nyét az Erdei Tornapályán. A bográcsos étel mellé jó hí-
rekkel is szolgált Nyíregyháza alpolgármestere. Eszerint
szeptember 8-án, a Régi Magyarország ízei Gasztrofesz-
tivállal nyit a Sóstói Múzeumfalu.

Marhalábszár vagy sertéslapocka, esetleg együtt a ket-
tõ, akár füstölt csülök és az egyéb hozzávalók kerültek a
tornapályán rendezett nyugdíjas fõzõverseny bográcsai-
ba. 10 edényben fõtt az étel, körülbelül 350 nyugdíjas-
szépkorú ember ebédje. A szívük, lelkük is a gulyásba
került a hús, zöldségek és nokedli mellé. A 30 fok közeli
hõmérséklet sem vette el a szépkorúak étvágyát, de szíve-
sen kóstolgatta a zsûri is a felkínált levest.

Még az ebédidõben kiderült a gyõztes gulyás alkotója:
a butykai nyugdíjasok nyerték a fõzõversenyt.
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VIDOR

IGAZI FESZTIVÁLHANGULAT VAN NYÍREGYHÁZÁN – VIDOROG AZ EGÉSZ VÁROS

18. ALKALOMMAL NYITOTTÁK MEG

Már egy hete VIDOROG Nyíregyháza. 60 helyszínen több mint kétszáz izgalmas program várja az
érdeklõdõket egészen szombatig. A színházi versenyprogramok mellett vannak koncertek is, valamint
ingyenes filmvetítések, utcazenészek, zsonglõrök, pantomimesek, mutatványosok, gólyalábasok és báb-
elõadások. Fotósaink lehetõségeikhez mérten elmennek az összes helyszínre, hogy megörökítsék a VI-
DOR legjobb pillanatait. Most ezekbõl válogattunk. (Továbbiak a nyiregyhaza.hu weboldalon találhatók.)

SZÍNVONALAS SZÍNHÁZKÍNÁLAT

SZINYEI IMPRESSZIÓIT LÁTNI KELL
HOSSZAS VÁRAKOZÁS UTÁN VÉGRE MEGNYÍLT A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM TÁRLATA!

Múlt héten péntek délelõtt megnyílt a Szinyei impresszi-
ói címû kiállítás a Jósa András Múzeumban, mely novem-
ber végéig látogatható.

Nyíregyháza, Siófok, Miskolc, Pécs, Eperjes, Szécsény,
Gyõr és több budapesti intézmény, illetve gyûjtõ egyet aka-
rása nyomán született a mostani kiállítás, mely Kaposvár-
ról érkezett Nyíregyházára. A hírek szerint tovább már nem
lesz látható így együtt ez a 80 kép, melynek java része a
Magyar Nemzeti Galéria tulajdona.

– Tudjuk, hogy manapság az emberek attrakciókra, él-
ményekre várnak mindenütt, ezért úgy döntöttünk, hogy a
legnemesebb célt tûzzük ki magunk elé: a magyar kultúra,
a magyar hagyomány és történelem legnagyobb színvona-
lú mûvészeti, jelen esetben festõi kiállítását hozzuk el Nyír-
egyházára – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

A polgármester utalt a több mint 30 ezer látogatót von-
zó elõzõ kiállításokra, a Seuso-kincsek, illetve a Munkácsy-
kiállítás népszerûségére is. Bár már zajlanak a tárgyalá-
sok, ma még titok a jövõ évi tárlat, de dr. Kovács Ferenc
megerõsítette a hírt, hogy hamarosan megújul a 151 éves
Jósa András Múzeum régi épülete.

A festõmûvész dédunokája, dr. Szinyei Merse Anna rend-
hagyó tárlatvezetést tartott, és tette ezt a múzeum dolgo-

Nagykorú lett a VIDOR! A fesztivál már 18. alkalom-
mal vette kezdetét múlt hét pénteken a belvárosban.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a megnyitón kiemelte,
nagy öröm, hogy 2 kiváló új helyszínnel bõvült a VIDOR
Fesztivál programja. Az egyik a Bencs Villa, amely régi
pompájában tündököl, a másik pedig a Rózsakert Szabad-
téri Színpad, amely Nyíregyháza belvárosának, kulturális

negyedének egyik ékköve. A megnyitóünnepségen beszé-
det mondott még Fekete Péter kultúráért felelõs államtit-
kár, Bige László, a rendezvény egyik fõ szponzora, a Bige
Holding csoport elnök-tulajdonosa, Kirják Róbert, a szín-
ház igazgatója, valamint Benedek Miklós zsûrielnök is. A
megnyitó elengedhetetlen zárásaként, ahogy felreppentek
a színes, VIDOR feliratot formázó lufik a Kossuth téren, a
színházban is elstartolt a versenyprogram.

A VIDOR második napján, szombat este a
Parno Graszt a Bohemian Betyars zenekarral
együtt lépett színpadra. Magyar népzene és
hagyományos cigány folklór szólt kupán, he-
gedûn és gitáron, egészen korszerû hangsze-
relésben.

Bohém, hóbortos együttesek. Magyar, ci-
gány és balkáni népzenével. A fehér ló ku-
pával és harmonikával, a betyárok pedig
elektromos gitárral és prímással éneklik meg
a világ örömeit, bánatait. A Parno Graszt In-
diában kutatta zenei gyökereit, majd bemu-
tatkozott az Egyesült Államok 20 városában
is, és szerepelt A Dal színpadán. A bohém
betyárok rajongótábora pedig a speed-folk
freak-punk dalokra Miskolctól Spanyolorszá-
gig és még tovább, Dél-Koreáig  lázba kerül.
Nyilván õk, a fiatalabbak kezdeményezték a
fúziót.

FANTASZTIKUS VOLT A HANGULAT A PARNO GRASZT ÉS
A BOHEMIAN BETYARS KÖZÖS KONCERTJÉN

A színházi versenyprogramba idén elõször zenés szín-
padi játékok is nevezhettek, melyek a Rózsakert Szabad-
téri Színpadon mutatkozhatnak be, de egymást érik a
társulatok a Móricz Zsigmond Színház épületében és a

MINISZTER: SZINYEI BEKERÜLT A HALHATATLANOK KÖZÉ

zói között is, így az õ közremûködésével képzett munka-
társak, illetve katalógus is segíti a kiállítás látogatóit.

– Mivel én még ismerhettem a lila ruhás nõt, dédanyá-
mat, és azon kívül a szüleimmel, nagyszüleimmel, bár kis-
lányként, de mégis csak láthattam a Szépmûvészeti Múze-
umban a háború után, hiszen 1945-ben nem volt alkalmas
az idõ arra, hogy a centenáriumi Szinyei-kiállítást meg-
rendezzék, de ’48-ban már volt egy nagy Szinyei-kiállítás.
Lévén, hogy én '42-ben születtem, engem kézen fogva ve-
zettek a szüleim, nagyszüleim végig a kiállításon.

A november végéig nyitva tartó Szinyei impressziói címû
tárlat nem feltétlenül regisztrációhoz kötött, de nagyban
segíti a múzeumi dolgozók munkáját, illetve könnyebb a
vendégek bejutása is a Jósa András Múzeumba.

– Tudjuk, hogy Szinyei Merse Pál a mindig mértékadó
francia mûvészekkel egy nívón alkotott, és ezt tõlük telje-
sen függetlenül tette. Szembefordult az akkor divatossal, a
historizmussal, hogy rátaláljon a saját útjára és aztán be-
kerüljön az Uffizi halhatatlanjai közé. „Elhatároztam en-

nélfogva a Piloty-iskolából kilépni, s ezután csak egy ta-
nárt követni, mely engem legjobban fog vezérelni, s ez a
tanárom a természet” – írta 1869-ben édesapjának Mün-
chenbõl, majd korszakalkotó géniuszunkká vált – hangsú-
lyozta a megnyitón dr. Varga Judit igazságügyi miniszter.

Kelemen Kabátban

BIM

Debora Cattaneo Bohócok Geszti Péter

Futballáb Burundanga

város fõterén is. Érkeztek darabok Kecskemétrõl, Buda-
pestrõl és még határon túlról is. Hétfõn este például a
Burundanga, avagy a maszk, a baszk meg a cucc címû
terrorkomédiát a temesvári és a szatmárnémeti színház

elõadásában láthatta a nagyérdemû. A darab amellett,
hogy rengeteg humorral van ötvözve, társadalmi kérdé-
seket is felvillant, így például a terrorizmust és annak
következményeit is.

Idén is helyet ad a Kossuth tér színházi elõadásoknak,
mint például a Magyarock Dalszínház Futballáb címû mu-
sical comedy elõadásának, többek között Magyar Attila
fellépésével, aki kivétel nélkül szinte az összes VIDOR
Fesztiválon jelen van, Nyíregyházát pedig második ott-
honának tekinti. A darabban egy szerepben 3 karaktert
testesít meg. Õ a polgármester, a klubelnök és a vállalko-
zó is. De mégis mi lehet a közös egy polgármesterben,
egy rendõrben, egy henteslányban, egy sztárriporterben,
egy csalóban, egy postáslányban és egy fodrászban? Ter-
mészetesen a foci. A játék, amit Felsõlápmezõn igen ko-
molyan vesznek, így nem csoda, ha az egész település
megzavarodik.

A VIDOR színházi versenyprogram díjai a Zenés VIDOR
Nyár bevezetésével kiegészülnek, a legjobb zenés szabad-
téri elõadást a zsûri Gelsomina-díjjal jutalmazza. Az elis-
meréseket csakúgy, mint az elõzõ években, Kirják Róbert
színházigazgató idén is házhoz viszi majd, a díjazott tár-
sulatok és mûvészek az elsõ „otthoni” elõadásuk után, „sa-
ját közönségük” elõtt vehetik majd át az elismerést jelentõ
üvegszobrot.
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FELÚJÍTOTTÁK A PULMONOLÓGIAI OSZTÁLYT
150 millió forintból, 4 ütemben újították fel a Sóstói

úti kórház Pulmonológiai Osztályát. Új vizesblokkokat
alakítottak ki, a régieket korszerûsítették, kicserélték a
nõvérhívó rendszert, tisztasági festést és új PVC burkola-
tot kapott a két szint.

Az 1960-as években épült az az épület, amelyben a
Sóstói úti kórház Pulmonológiai Osztálya mûködik. Az-
óta semmilyen nagyobb korszerûsítés nem történt a töm-
bön, mindeddig.

NÉGY ÜTEMBEN

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ vis maior támo-
gatásának köszönhetõen, közel 150 millió forintból, 4
ütemben újították fel az épületet. Az ÁEK 100 millió forin-
tot biztosított, a hiányzó 50 millió forintot az intézmény
önerõbõl állta. ÉVENTE 4 EZER BETEGET LÁTNAK EL

A Sóstói úti kórházban mûködõ Pulmonológiai Osztály
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház egyetlen Pulmonológiai Osztálya, évente 4
ezer beteget látnak el, ezért is bír kiemelkedõ jelentõség-
gel a felújítása.

KOMFORT ÉS SZAKMAISÁG

– Közbeszerzésekkel együtt rekordidõ alatt sikerült át-
adnunk. Szûk egy évet vett igénybe a felújítás. Most már
mind a betegek, mind a dolgozók sokkal jobb komfortfo-
kozatban érezhetik magukat, és az a fajta magas szakmai
színvonal, amit Szabó Péter és csapata végez, megérdem-
li, hogy ilyen körülmények között dolgozzanak – nyilat-
kozta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

A Pulmonológiai Osztály 2 szinten, 200 ággyal mûkö-
dik, a felújítási munkálatok folyamatos betegellátás mel-
lett zajlottak.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK

– Az elsõ ütemben a vizesblokkokat alakítottuk ki az
orvosi szobák helyén, ezt követõen az északi oldalát újí-

A RÉGIÓ LEGFONTOSABB KÓRHÁZA

– Magyarország Budapest központú, de a lakosság 80
százaléka vidéken él. Azt gondolom, hogy egyenlõ esé-
lyek alapján, mindenkinek ugyanazt az ellátást meg kell
adnunk. Ez az elsõdleges kórház ebben a régióban, amit
támogatnunk kell – mondta el dr. Gondos Miklós, az Álla-
mi Egészségügyi Ellátó Központ fõigazgatója.

tottuk fel az osztálynak, majd a déli oldalát, a legvégén
pedig a nyílászárókat cseréltük ki, illetve a folyosót újítot-
tuk fel teljesen. Lecseréltük a burkolatokat, megújítottuk
az elektromos hálózatot és a nõvérhívó rendszert is – tette
hozzá Tóth Imre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház mûszaki igazgatója.

A kórházban tovább folytatódnak a fejlesztések, a fel-
újításokon kívül új eszközök vásárlása várható.

Tóth Imre, a kórház mûszaki igazgatója a felújított
Pulmonológiai Osztályon

Dr. Gondos Miklós, az ÁEK fõigazgatója és dr. Adorján
Gusztáv, a kórház fõigazgatója
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CSAK IDÉN 17 OVI ÚJULT MEG NYÍREGYHÁZÁN

Lassan a végéhez érnek az óvodafelújítások Nyíregy-
házán, melyet az „Önkormányzati épületek energetikai
korszerûsítése...” pályázat, illetve a Családbarát projekt
finanszíroz. Energetikai korszerûsítések és komplex fel-
újítások is zajlottak 2019-ben 17 óvodában és egy böl-
csõdében több mint 1 milliárd forint értékben.

Egy több éve zajló folyamat része az idei nyári
óvodafelújítás, például a Mandabokorban. Bruttó 46,6 mil-
lió forint értékben, részint TOP-os pályázat segítette az ener-
getikai korszerûsítést, illetve 13,6 millió forintos önkormány-
zati forrásból statikai megerõsítéseket végeztek.

MÉLTÓ, MODERN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
– Elsõ évben a tetõt javították meg és a csatornát. Ta-

valy felújították a konyhát, most az energetikai korszerû-
sítés zajlik. Ez azt jelenti, hogy lecserélték a radiátorokat
és a hozzá való kazánt, a csöveket. Felújították a gyer-
mekvécéket, -mosdókat. Külsõ hõszigetelést kapott az
épület. Statikailag is meg kellett erõsíteni a falakat, az ala-
pot és a lábazatot, valamint kicserélték a külsõ nyílászá-
rókat – emelte ki Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati
képviselõ a keddi sajtóeseményen (bal szélsõ képünkön).

Családbarát, munkába állást segítõ intézmények komp-
lex megújítására is pályázott és nyert a nyíregyházi ön-
kormányzat, így több forrásból összesen 17 óvoda és egy
bölcsõde újul meg 2019-ben, 1 milliárd 139 millió forint
közeli értékben, de gyarapodtak az intézmények eszkö-
zei is 51 millió forintos támogatással.

AZ ÖSSZES ÓVODA ÉS BÖLCSÕDE ÉRINTETT
Többek között a Tündérkert Keleti Óvoda Élet úti Telep-

helyét is fejlesztették az Önkormányzati épületek energe-
tikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatánál III. ütem címû projekt keretében. A mun-
kálatok valamennyi helyszínen a terveknek megfelelõen
haladnak, haladtak.

– Két csomagban, projektben fejlesztettük az óvodáin-
kat, bölcsõdéinket. Évekkel ezelõtt elhatároztuk, hogy
2020-ra az önkormányzat mind a 34 óvodája és 9 bölcsõ-
déje teljesen megújul. Gyakorlatilag úgy állunk, hogy egy
óvoda híján ezt az idén már teljesíteni tudjuk, de a hiány-
zó egy, orosi óvoda is hamarosan korszerûsödik majd! –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester (jobb szél-
sõ képünkön).

Az Élet utcai nevelési intézménynél az elsõdleges cél
az energetikai korszerûsítéssel az volt, hogy az energiára
fordítandó költségek jelentõsen csökkenjenek, hatéko-
nyabb legyen az energiafelhasználás. A bruttó 22 millió
forint értékû fejlesztés során többek között a homlokzati
és lábazati falak hõszigetelése, a padlásfödém szigetelé-
se, valamint napelemes rendszer kiépítése valósult meg,
de bent is több mindent fejlesztettek, a radiátorok szintén
újak – tájékoztatott dr. Tirpák György önkormányzati kép-
viselõ (jobb szélsõ képünkön).

– A belsõ részeken a fûtést teljesen korszerûsítették, il-
letve kialakítottak egy akadálymentesített mosdót is. Ez
azért jó a gyermekeknek, mert azt tapasztalják, tanulják
meg, hogy az energiaforrásainkkal takarékosan, gazdasá-
gosan kell bánni. Ezzel elindítjuk õket a környezettudatos
nevelés felé, illetve példaként is ezt állítjuk eléjük – tette
hozzá Török Edit intézményvezetõ.

A felújított épületet hétfõ délelõtt adta át városunk pol-
gármestere. Dr. Kovács Ferenc ajándékkal is kedveske-
dett az orosi intézménybe járó gyerekeknek. Egy nagy do-
boznyi építõjátékot vitt az óvodásoknak.

(Szerzõk: Matyasovszki Edit, Dér Vivien)
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 3., kedd 17.30 Többszemközt: Závada Péterrel, Bérletszünet, Bencs Villa

Szeptember 6., péntek 19.30 Színházi bestiák, Bemutató kamara bérlet, Krúdy Kamara

Szeptember 7., szombat 19.00 Delila, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

A LEGJOBB DÍSZLET AZ OSCARÉ
A legjobb díszletért járó díjat a Móricz Zsigmond Szín-

ház Oscar címû elõadásához készített terveiért Nagy Vik-
tória vehette át a napokban a VIII. Magyar Teátrumi Nyári
Fesztivál díjátadó gáláján a Szarvasi Vízi Színházban.

Az õ jelmezeit viselik az Állami Operaház Bánk bán
szereplõi csakúgy, mint például a Nemzeti Színház népes
gárdája a Csongor és Tünde címû darabban, amelynek a
díszletterveit is Viktória készítette. Olyan neves rendezõk-
kel dolgozott együtt eddigi pályája során, mint Ruszt Jó-
zsef, Vidnyánszky Attila vagy Káel Csaba.

„NULL KILOMÉTERESEN” A DÓM TÉRRE
TERVEZETT LÁTVÁNYT

– Éppen a Balaton partján nyaraltam, amikor megtud-
tam, hogy idén én nyertem el ezt a díjat – nyilatkozta la-
punknak Viktória. – Csodálatos környezetben, a Körös
partján lévõ színházban vehettem át ünnepi mûsor kere-
tében. Nagyon örültem annak is, hogy a nyíregyházi szín-
ház produkciójával értük el ezt a sikert, hiszen egykor az
itteni mûvészeti szakgimnázium diákja voltam díszlet- és
jelmeztervezõ szakon. Életem elsõ munkája a Móricz Zsig-
mond Színház A Mumus címû darabja volt, amelyhez di-
ákként a csoportunk díszlet- és jelmezterveket készített.
Ezután az egyetemi elõkészítõn tanító tanáraim Budapestre
csábítottak festõ szakra, mondván, túl jól festek ahhoz,
hogy más pályát válasszak. Be is kerültem a harmadik leg-
jobb pontszámmal, de egy idõ után úgy éreztem, ez túl
magányos mûvészeti ág számomra. Átjelentkeztem dísz-
let- és jelmeztervezõ szakra, ahol diplomát szereztem. Az
elsõ felkérésem mindjárt a Szegedi Szabadtéri Játékokon
a West Side Story volt, Kerényi Miklós Gábor rendezésé-
ben. Nem akármilyen kihívás „null kilométeresen” az or-
szág legnagyobb szabadtéri színpadára jelmezeket tervez-
ni. Egykori tanárom, Vágó Nelly mondta: „Viki, ha ezt
megcsinálod, a pályán maradsz.” Igaza volt, hiszen a szak-
ma nemcsak arról szól, hogy álmodunk, rajzolunk, ha-
nem kõkemény fizikai és lelki helytállást jelent egy mun-
kafolyamatban.

FILMKÉSZÍTÉSBEN IS KÖZREMÛKÖDIK

Mint elmondta, az Operaháznak is sokat dolgozott.
Nagyon kedvesek számára ezek a munkák, hiszen egy

látványtervezõ sokkal inkább ki tud bontakozni, ha zené-
re kell alkotnia. Óriási élmény volt számára, hogy még
dolgozhatott Zalaegerszegen Ruszt Józseffel a halála elõtt
Az ember tragédiájának színpadra állításán. A tervezõ
dolgozik filmforgatásokon is. A legutóbbi díjnyertes alko-
tásuk a Mi ez a cirkusz? címû dokumentumfilm, amelyik
a Recirquel társulat életébe, valamint egy elõadás szüle-
tésébe enged bepillantást. Két éve Simon Kornél, az Oscar
rendezõje felkérte, készítsen látványtervet a Karinthy Szín-
ház számára a Tanár úr kérem címû darabhoz. Harmóni-
ában, kreatívan tudtak együtt dolgozni, ami így volt az
Oscar esetében is. A mai napig alig lehet jegyeket kapni
mindkét elõadásra, annyira szereti a közönség. Szeptem-

berben a Móricz Zsigmond Színházban bérletszünetben
is játsszák az Oscart. Ez utóbbi darab azért is jelentett ki-
hívást számára, mert komédia. Sikerült megtalálni a dísz-
let humorát is, hiszen nemcsak azt tudjuk meg általa, mi-
lyenek a ház lakói, de kulcsfontosságúak a színen az aj-
tók, amelyeken át ki-be járkálnak a szereplõk, miközben
mókásabbnál mókásabb szituációkba keverednek. Viktó-
ria nagyon szeret visszajárni Nyíregyházára, hiszen ilyen-
kor elõtörnek benne a diákkori emlékei is. Erre most újra
adódik alkalom, hiszen október 18-án lesz a premierje
Simon Kornél rendezésében a Tanár úr kérem címû da-
rabnak, amelynek látványtervein már nagy erõkkel dol-
gozik a tehetséges tervezõ.            (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 1., vasárnap 18.00 Nyír-
egyháza Spartacus–Duna Aszfalt TVSE
labdarúgó-mérkõzés ismétlése

További sporthírek
folyamatosan:

www.nyiregyhaza.hu

ÖTÖDSZÖR IS JUNIOR BAJNOK
Gigászi csatában szerezte meg Závaczki

Bálint 213 (68, 70, 75) ötödik magyar ju-
nior bajnoki címét, mindössze egyetlen
ütéssel maradva le a szlovén Vid Joze
Potocartól, hogy háromszoros nyílt bajnok
is lehessen. A nyíregyházi golfozó ezzel
minden idõk legeredményesebb magyar
junior bajnoka lett.

– Nem volt nagyon erõs a mezõny, bár
voltak kiugró teljesítmények. Az elsõ nap
-4-es eredménye engem is meglepett. A
második forduló aztán kicsit döcögõsebb-
re sikeredett, de -2-vel így is megmentet-
tem a napot. A befejezés nem úgy sikerült,
ahogy elképzeltem. Ennek legfõbb oka,
hogy 12.40 helyett, a villámlás miatt, csak
15 órakor állhattunk elütõre. Úgy gondo-
lom, hogy ilyen körülmények ellenére is
kihoztam a mai napon a maximumot ma-
gamból. Azzal a céllal jöttem ide, hogy a
magyar junior bajnoki címet begyûjtsem,

és ez teljesült, a nyílt cím csak bónusz le-
hetett volna – nyilatkozta a verseny után
Závaczki Bálint.

A fiatal nyíregyházi sportoló nemcsak a
pályákon alkot maradandót, több alkalom-
mal is megkapta a „Magyarország jó spor-
tolója – jó tanulója” elismerõ címet.

FEJLÁMPÁKAT FEL – CSILLAGFUTÁS A VÁROSLIGETBEN!
Különleges sportrendezvényt tartanak

szeptember 7-én, Nyíregyházán. Elsõ al-
kalommal rendezik meg a Csillagfutást. A
Bujtosi Városligetben este lehet majd fut-
ni, kivilágított pályán.

Kondiparkok, futópályák, szabadtéri ko-
sárlabda- és röplabdapályák. Az elmúlt
években számos olyan infrastrukturális fej-
lesztés történt Nyíregyházán, mely a sza-
badidõsportot érinti. A megszépült Bujtosi
Városliget rekortán futókört kapott, innen
is jött az ötlet, hogy egy rendezvényt tart-
sanak a területen. A Csillagfutás különle-
gessége, hogy este lesz.

– Az EMMI mellett a város is támogatja
a rendezvényt, és a felújított Bujtosi Város-
liget lehetõséget ad arra, hogy ilyen ese-
ményeket lehessen ott tartani. Az elmúlt
években bebizonyosodott, hogy a nyíregy-
háziak szeretik ezeket a programokat, és
bízom abban, hogy most is sokan lesznek
– nyilatkozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere.

ÉLMÉNYT ÉS ÉRTÉKET ADNI

A rendezvény egyik szervezõje az Om-
nis Forte Egyesület, mely 2018-ban jött lét-

re. Korábban az Aranycsapat-kiállítást is õk
hozták Nyíregyházára.

– Egyesületünk létrejöttének egyik célja
az volt, hogy bekapcsolódjunk Nyíregyhá-
za közösségi életébe. Olyan rendezvénye-
ket szeretnénk létrehozni, amelyek élményt
nyújtanak és értéket is teremtenek – mondta
Kemecsei György, az Omnis Forte Egyesü-
let alelnöke.

– Szeptember 5-én éjfélig lehet online
nevezni, de a helyszínen is jelentkezhet-
nek. Olyan távokat választottunk, mely tel-
jesíthetõ, a legrövidebben a gyerekek, csa-
ládok kocoghatnak, van egy 4,5 km-es
hossz és egy 9 kilométeres. Utóbbi a rend-
szeresen futóknak ajánlott – tette hozzá
Pokrovenszki Gergely szervezõ.

A Csillagfutás elsõ futama 18.30-kor star-
tol, az utolsó pedig 20 órakor. A futókört szin-
te végig kivilágítják, de lesz egy kis erdei sza-
kasz, ahol jól jön majd az indulóknál egy lám-
pa. A nevezési díj elõnevezés esetén 2000
forint, és a teljes bevételt a Jósa András Ok-
tatókórház Onkológiai részlege kapja.

– Nagyon sok mindenre van szükség, és
örülünk minden felajánlásnak. Mint a Buj-
tosi rész önkormányzati képviselõje pedig
örülök, hogy ilyen fejlesztések valósultak
meg a városligetben, mely igazi közösségi
tér lett, a város távolabbi pontjairól is jár-
nak ide a nyíregyháziak futni, sétálni –
hangsúlyozta dr. Adorján Gusztáv, a Jósa
András Oktatókórház fõigazgatója.

A szervezõk bíznak abban, hogy sokan
vesznek majd részt, így komoly adományt
kaphat a kórház. 500 futó esetén ez az összeg
már elérné az 1 millió forintot. A futók között
értékes tombolanyereményeket is kisorsolnak
a nap végén, a fõdíj egy kerékpár.

TÖBB TÁV VÁRJA A FUTÓKAT

Szeptember 7-én 16 órától már számos
kiegészítõ program lesz a Bujtosi Városliget-
ben. Három táv vár a futókra, de nem ver-
senyrõl van szó, így minden célba érkezõ
érmet kap. 1,5, 4,5 és 9 km a versenytáv.
Nevezni online formában még lehet, illetve
a helyszínen is tudnak majd jelentkezni.

Nagyon népszerû lett az új futókör a Bujtosi Városligetben, amely jövõ héten egy
közösségi sporteseménynek is helyet ad
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Mussó László (12. sz. vk. önkormány-

zati képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2019. szeptember 2., 16.30 óra.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,
Fidesz Iroda.

Idõpont: 2019. szeptember 2., 18.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Koszorú utcai

Általános Iskola.

Önkormányzati képviselõ házhoz
megy – Tóth Imre, a 10. vk. önkor-
mányzati képviselõje fogadóórára
biztosít lehetõséget Örökösföldön,
munkaidõben a 06-42/504-096-os

telefonszámon jelezhetõ az idõpont-
és helyszínegyeztetés kérése.

Bajnay Kornél (14. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. szeptember 2., 17.00 óra.
Helyszín: Borbányai Mûvelõdési Ház.

Idõpont: 2019. szeptember 3., 17.00 óra.
Helyszín: Nagyszállási Mûvelõdési Ház.
Idõpont: 2019. szeptember 4., 17.00 óra.

Helyszín: Nyírjes.

Tormássi Géza (8. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. szeptember 2., 16.00 óra.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,

Fidesz Iroda.

Jászai Menyhért (7. sz. vk. önkormány-
zati képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2019. szeptember 2., 18.00 óra.
Helyszín: Szõlõskerti Általános Iskola.

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 7. RÉSZ

A VÁROSI TANÁCS
1966-BAN

A Kossuth tér egyik központi épülete a városháza, mely-
nek földszinti traktusát 1840–42-ben, míg az emeleti ré-
szét 1871–72-ben építették. A tanácsrendszer 1950-ben
történt bevezetésével egészen a rendszerváltásig az épü-
let városi tanácsként funkcionált. Az épület középsõ fõbe-
járata, hármas árkádjával tartja az erkélyt. Ez alatt a diá-
kok nem mentek át, még esõ vagy hóvihar esetén sem,
hanem babonásan kikerülték, mert az árkádok alatti átjá-
rás másnapi szerencsétlenséget jelentett az iskolában, vagy
minimum egy elégtelen osztályzatot. Ezért is hívták az
árkádos bejáratot szekundás kapunak. A fényképen a fák
hûvösében néhány hatvoltos Trabant gépkocsi parkol, az
épület elõtt pedig felbukkan a villamos vonala is.

A fotót Bakonyi Béla készítette 1966-ban a budapesti
Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)
A Városi Tanács 1966-ban

KONDULJANAK A HARANGOK
1944. szeptember 6-án bombázták Nyíregyházát az

amerikai repülõgépek, amelyben közel 100 ártatlan
polgártársunk vesztette életét. A Magyar Honvédség
Megyei Hadisírgondozó Részlege a közelgõ évfordu-
ló kapcsán azzal a kéréssel fordul a nyíregyházi törté-
nelmi egyházakhoz és a hitközségekhez, hogy az ál-
dozatok emléke elõtt közösen fejet hajtva, a bombá-
zás idõtartama alatt: 2019. szeptember 6-án 11.10–
11.25 között konduljanak meg a templomok harang-
jai, mintegy lélekharangként emlékezve az értelmet-
len pusztítás áldozataira, mondjanak gyászistentisz-
teleteket, vagy emlékezzenek meg az aznapi könyör-
gésekben az elhunytakról.

Kertész József százados, Komiszár Dénes t. fõhadnagy

ÖSZTÖNDÍJASOK GYÛJTEMÉNYE. Válogatás látható a
Nyíregyháza MJV Képzõmûvészeti Ösztöndíjasok Gyûjtemé-
nyébõl a Nyíregyházi Városi Galériában augusztus 31-éig.

KUKTA KUTYA ÕRSÉGBEN. A Burattinó Bábszínház elõ-
adása – augusztus 31-én 16.00: Kukta kutya õrségben. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

33. NEMZETKÖZI ÁSVÁNYBÖRZE. Idõpont: augusztus 31-
én 10.00–18.00, szeptember 1-jén 9.00–16.00 óráig. Hely-
szín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyháza, Szabad-
ság tér 9.). Információ: 42/411-822, vacimuv.hu.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban: szeptember 1-jén 15.00–17.00: állatfigurák készítése
ruhacsipeszbõl. 6-án 15.00–17.00: papírhajtogatás (fagylalt). IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a Ró-

mai Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Szeptember 3-án 14.00: Az idõskorúak helyzete Nyíregyhá-
zán. Elõadó: dr. Patyán László fõiskolai docens.

VERS – FORMÁBAN – Kádas Szilvia PhD illusztrátor, grafi-
kusmûvész, New York állam egyetemének (SUNY-Cortland)
tervezõgrafika tanárának kiállítása a Nyíregyházi Városi Galé-
riában. Megnyitó: szeptember 4-én 16.30-tól. Megtekinthetõ:
október 9-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra között.

KIÁLLÍTÁS. A Szatmár-Beregi Népmûvészeti és Kézmûves
Egyesület kiállításra várja az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond
könyvtárba. Megtekinthetõ: szeptember 4-éig.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Pelyvás Gyöngyi festménykiállítá-
sa a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: szeptember
6-án 16.30-tól. Megnyitja: H. Németh Katalin grafikusmû-
vész. Megtekinthetõ: szeptember 24-éig.

CIMBORA TALÁLKOZÓ szeptember 7-én 10.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

MOZIKVÍZ. A Krúdy Gyula Art Mozi filmbarátok jelentke-
zését várja szeptember 9-én induló játékára. Téma: mozi- és
tévésorozatok 2000-tõl. A játék részletei: drabancz.ro-
bert@nye.hu, www.krudymozi.hu.

ÖSZTÖNDÍJASOK KIÁLLÍTÁSA. Nyíregyháza MJV 2018.
évi Képzõmûvészeti Ösztöndíjasainak kiállítása a Pál Gyula
Teremben. Kiállító mûvészek: Gabulya Márta keramikus ipar-
mûvész, Balogh Géza festõ- és szobrászmûvész, Boros György
fotómûvész. Megtekinthetõ: október 10-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A NYÍREGYHÁZI ÖREGCSERKÉSZEKRÕL
A két világháború közötti Nyíregyházán az ifjú cser-

készek mellett a már középiskolájukat elvégzett „öreg-
cserkészek” is csapatba tömörültek. Közösségüket az a
természetes kényszerûség hívta életre, melyet Margócsy
Emil, a Felsõ Kereskedelmi Iskola igazgatója fogalma-
zott meg: „a gyakorlati életben mûködõk, akik a késõ
esti órákig vannak sokszor elfoglalva, nem dolgozhat-
nak együtt a mi fiainkkal, akik inkább a kora délutáni
órákat szentelik a cserkészetnek”. A kezdeményezés
élére a Magyar Nemzeti Szövetség állt, amelynek a ke-
belében 1925-ben megalapították a 959. sz. Nyírség
cserkészcsapatot.

A csapatparancsnoki tisztség ellátásával Tamáska
Endrét bízták meg, aki a Polgári Fiúiskola csapatának
igazgatása mellett vállalta az öregcserkészek összefo-
gását is. A csapat lelkes pártfogója volt Hartos Lajos
kereskedõ, aki otthont biztosított a csapat összejövete-
leinek. Az elsõ otthont a Selyem utca 14. sz. alatti épü-
letben alakították ki és egy hangulatos mûsor kereté-
ben avatták fel 1926 decemberében. Ekkor szavalta el
a csapat tagja, Dienes István „Beszél a bronz” címû
alkalmi költeményét.

1927 májusában a csapat új cserkészeitõl Witz Béla,
a Magyar Cserkészszövetség elnöke vette ki a fogadal-
mat. Beszédében rámutatott arra, hogy az öregcserké-
szek „olyan útra léptek, amely a mindhalálig való belsõ
formálás, az alkotó élet, az önnevelés útja. Igyekezzünk
magyarabb magyart, emberebb embert kialakítani, hogy
a nagy közösségnek igazán érdemes tagjai lehessünk”.

1934-ben dr. Hoffmann Béla orvos lett a csapat pa-

rancsnoka. Ugyanezen év nyarán Sóstón verték fel sátra-
ikat, hogy tábori keretek között éljék meg a cserkészetet.
A következõ év nyarán pedig mozgótábort rendeztek: gya-
logosan jutottak el Sárospataktól a regéci várhoz,
Boldogkõváraljára, majd a Hernádon át az aggteleki
cseppkõbarlanghoz. Onnan a Bükkön át Lillafüredre ér-
keztek, majd Miskolcról vonattal tértek haza.

Az alapítás 10. évfordulóján a Kiskorona különtermé-
ben egy társasvacsorával egybekötött jubileumi beszá-
molót tartottak.

Öregcserkészek 1928-ban


