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Még az idõjárás is kedvezett a Rally Európa-bajnokságra kilátogatóknak. Tömegek szurkoltak a versenyzõknek a
belvárosi gyorsasági szakaszon is. Kétségtelen: ezt a látványos futamot egy darabig biztosan nem felejti el Nyíregy-
háza. Részletek a 14. oldalon.

MÁR KÖZEL HUSZONKÉTEZREN LÁTTÁK A SZINYEI-KIÁLLÍTÁST
Közel három hónapja fogadja a látogatókat a

Szinyei-kiállítás a Jósa András Múzeumban, ez idõ
alatt pedig már közel huszonkétezren megtekintették.
Aki pedig eddig lemaradt, az még november 24-éig
pótolhatja.

A Seuso-kincs és a Munkácsy-kiállítás után, augusztus
23-án újabb nagyszabású és különlegességeket kínáló tár-
lat nyílt Nyíregyházán: Szinyei Merse Pál 80 alkotása
látható november 24-éig a Jósa András Múzeumban. A
várakozásoknak megfelelõen pedig szerencsére szép
számmal térnek be az érdeklõdõk: már közel 22 ezren
megtekintették, köztük a „Lilaruhás nõ” dédunokája is
Bécsbõl.

KÜLÖNLEGES VENDÉG
Probstner Zsófia és Szinyei Merse Pál ugyanis 1873-

ban házasságot kötött. A következõ évben az ifjú feleség
saját készítésû ruhájában modellt ült a festõnek. Így ké-
szült a Lilaruhás nõ. Az õ dédunokája utazott el a közel-
múltban Nyíregyházára, hogy megtekinthesse a különle-
ges tárlatot.

Csakúgy, mint ahogyan azt a Seuso-kincsek és a Mun-
kácsy-kiállítás esetében megszokhatták a látogatók, most
is érdemes regisztrálni, többek között azért, hogy ezzel is
elkerüljék a sorban állást. Regisztrálni a foglalas.josa-
muzeum.hu weboldalon keresztül lehet. A tárlat novem-
ber 24-ig látogatható. November 16-án egyébként még
Szinyei családi nap is lesz. Ez alkalommal az érdeklõdõk

a mûvész életéhez kapcsolódó totó kitöltésével járhatják
végig a képzeletbeli utat szülõfalujától élete utolsó állo-
másáig, Jernyéig.

NÉGY ÚJABB KIÁLLÍTÁS
November 29-én pedig négy újabb kiállítás nyílik meg

a Jósa András Múzeumban: a „Volt egyszer egy ember”
(A felújított Jósa András emlékkiállítás), a „Kereszt-utak”
(Vajda Mária Ferenczy Noémi díjas textilmûvész, festõ-
mûvész kiállítása), a „Magyarországhoz visszatért Kárpát-
alja” címû vándorkiállítás, valamint a Karácsonyi kiállí-
tás, így nem maradnak attrakciók nélkül az év utolsó he-
teiben sem az érdeklõdõk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

JÖVÕ HÉTEN ADJÁK ÁT A PRIMA DÍJAKAT
November 22-én rendezik a XIV. Megyei Prima Gálát, a Vállalkozók és Munkáltatók Or-

szágos Szövetsége megyei szervezetének díjátadó ünnepségét. Idén is 10 jelölt közül vá-
lasztanak három kiválóságot, illetve két különdíjat is kiosztanak. A magyar irodalom kategó-
riában a Mátészalkán élõ Oláh András író-költõt jelölték. Kovács Katalin, a Móricz Zsig-
mond Színház súgója, prof. dr. habil. Szepessy Béla grafikusmûvész, a Nyíregyházi Egyetem
másik professzora, a mikrobiológiával foglalkozó Simon László is a jelöltek között van.
Oktatás és köznevelés kategóriában a megye hû híve, a nyelvész Kiss Kálmán. Balázs Tibor
építész, Balogh Géza újságíró, a Szabolcs Néptáncegyüttes, a Dongó, illetve a Spartacus
védõje, Szatke Zoltán is a 10-es listán szerepel. A Prima díjasok jutalma 1-1 millió forint,
illetve a két különdíjas félmilliós összegen osztozik. November 22-én a megyeháza díszter-
mében 6 megyei vállalkozói díjat is átadnak, plusz a társadalmi szerepvállalásért is jutal-
maznak egy vállalkozót. Az esemény fõvédnöke Nagy István agrárminiszter.



2019. NOVEMBER 15.

AKTUÁLIS

2

ÚJABB ÁRUHÁZ NYÍLIK
Az ALDI Magyarország újabb üzletet ad át Nyíregyhá-

zán, a tervek szerint még idén. A beruházás révén továb-
bi 20 munkahelyet teremtenek.

 
Folyamatosan dolgoznak a szakemberek a Móricz Zsig-

mond utca egyik épületén, amelyben korábban egy divat-
ház kapott helyet. Meg nem erõsített információk szerint
ebben nyit új üzletet az ALDI Magyarország.

MÉG EBBEN AZ ÉVBEN

– Az áruházlánc egy újabb üzletet kíván átadni Nyír-
egyházán, amely a jelenlegi tervek szerint még ebben az
évben megnyitja kapuit a vásárlók elõtt – tudtuk meg az
ALDI-tól. Az új nyíregyházi üzlet megnyitásával a város-
ban már négy ALDI áruház várja majd a vásárlókat. Ennél
több egyébként egyetlen településen belül – Budapestet
nem számítva – Magyarországon csak egy városban talál-
ható.

A PARKOLÓ IS MEGÚJUL

– Az üzletnek helyet adó épület teljes külsõ és belsõ
korszerûsítésen esik át, ennek köszönhetõen új épületgé-
pészeti megoldások és világítástechnika kerül beszerelés-
re. Az áruház fûtését korszerû, a hûtõpultok hulladék-
hõjének felhasználásán alapuló rendszer biztosítja majd,
míg a teljes világítástechnika is megújul, hiszen kizárólag
energiatakarékos LED-fényforrások gondoskodnak az áru-
ház és a hozzá kapcsolódó raktár, illetve szociális helyi-
ségek világításáról. Ennek következtében egy modern, ala-

csony energiafelhasználású üzlet jön létre Nyíregyházán,
amelyben már az ALDI legújabb belsõépítészeti megol-
dásaival találkozhatnak majd a vásárlók. A vállalat tervei
szerint a parkolót is megújítja, illetve késõbb elektromos-
autó-töltõt is fog telepíteni, így a másik három nyíregyhá-
zi ALDI-parkolóhoz hasonlóan itt is igénybe lehet venni
az elektromos, illetve tölthetõ hibrid gépjármûvekhez a
szolgáltatást.

TOVÁBBI MUNKAHELYEK LÉTESÜLNEK

– A beruházás révén az ALDI 18–20 új munkahelyet is
teremt Nyíregyházán. Az áruházlánc országosan egysé-
ges bértáblát alkalmaz, így a nyíregyházi új kollégák is a
kiskereskedelmi átlagot jelentõsen meghaladó bérezésben
részesülnek – tudtuk meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NEM KELL NYELVVIZSGA

A FELVÉTELIHEZ

A kormány visszavonja azt a korábbi döntését,
amely középfokú nyelvvizsga meglétéhez kötötte a
felsõfokú tanulmányok megkezdését – mondta a múlt
hét csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely minisz-
terelnökséget vezetõ miniszter. Hozzátette: számos
szervezet kérte ezt, a többi közt a Hallgatói Önkor-
mányzatok Országos Konferenciája, a roma szakkol-
légiumi hálózat, valamint a nyelvtanárok egyesülete.

Gulyás Gergely közölte: az intézkedés bevezetése
egyes ágazatokban komoly nehézséget jelentett vol-
na. Példaként az óvóképzést és a mezõgazdasági fel-
sõoktatást hozta. Konszenzus most sem volt a hat év-
vel ezelõtt meghozott döntés visszavonásáról – fûzte
hozzá.

MÁR AUTOMATÁBÓL IS VÁSÁROLHATUNK

KÖNYVET A BELVÁROSBAN
A POKET tulajdonképpen zsebkönyv, pontosabban au-

tomata. Ilyennel pedig most már Nyíregyházán is talál-
kozhatunk, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár elõtt. Ennek köszönhetõen egy-két gombnyomással
pici klasszikus és kortárs regényeket szerezhetünk be.

A Sztalker Csoport által életre hívott olvasásnépszerûsí-
tõ, közösségépítõ projekt részeként mostantól már váro-
sunkban is bárki hozzájuthat 1000 forintért a kortárs és
klasszikus irodalom gyöngyszemeihez. A projekt célja a
minõségi irodalom elterjesztése és népszerûsítése. És hogy
mindez számunkra is kézre álló formában történjen, meg-
alkották a 21. század embere számára a legkényelmesebb,
de a klasszikus és kortárs irodalmat megõrzõ POKET Zseb-
könyvsorozatot. Amelyek nem nagyobbak okoskészü-
lékeinknél, így elférnek kézitáskáinkban, és a rohanós min-
dennapokban automatákból szerezhetjük be õket.

AZ ELMÉLYÜLÉSRÕL IS SZÓL

Osváth Gábor producer, ifj. Vidnyánszky Attila és
Vecsei H. Miklós színészek három évvel ezelõtt azzal

a céllal alapították meg a POKET projektért is felelõs
Sztalker Csoportot, hogy a mostani fiatalokból késõbb
ne egy szétszakadt, hanem „egy egymásra figyelõ, egy-

más igazságát megérteni tudó generáció legyen”. En-
nek egyik elsõ lépése a POKET Zsebkönyvsorozat, amely
az olvasás mellett a „csendekrõl és az elmélyülésekrõl
is szól” – emelte ki az egyik ötletgazda, Vecsei H. Mik-
lós.

AKTÍVAK A NYÍREGYHÁZIAK

Régi álma valósul meg a POKET automata Nyíregy-
házára érkezésével a nyíregyházi POKET közösségnek,
akik egy nagyon aktív, lelkes, olvasó fiatalokból álló
közösség. Havi rendszerességgel tartják programjaikat,
együttmûködve a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtárral, belakva a fiatalok számára kialakított te-
ret, a Kultúrkuckót. A nyíregyházi POKET közösség or-
szágosan is példaértékû, a legaktívabbak és a legna-
gyobb tagságot számláló közösség, akik szívesen ve-
szik a fiatalok csatlakozását.  Az aktivitásuknak köszön-
hetõ, hogy az automata már idén a városunkba érke-
zett.

Az automata a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.) elõtt található.
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A VÁROS TÖBB PONTJÁN IS ZAJLANAK FEJLESZTÉSEK
MEGÚJULÓ ÉS ÉPÜLÕ INTÉZMÉNYEK, UTAK, ZÖLDFELÜLETEK TÖBB PROJEKT RÉSZEKÉNT

Miért van felállványozva a Kölyökvár? Mi zajlik a Bocs-
kai utcán? Mi történik a kiserdõben? Mi lesz a HEMO
sorsa? Mikorra lesz kész a Korányi és a körforgalom a
Szélsõbokorinál? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket kap-
tunk az elmúlt hetekben, hiszen láthatóan továbbra is
rengeteg beruházás zajlik Nyíregyházán. A válaszokért
az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment
referatúrájához fordultunk, hiszen ezek jelentõs része
városi program. Ami pedig nem (például: uszoda), a kö-
vetkezõ hetekben kérdezünk rá.

Megújul a Korányi Frigyes és a Szarvas utca útburkola-
ta, és körforgalom is épül a Korányi Frigyes utca – Csaló
köz csomópontban több mint 1 milliárd forint európai uniós
támogatással. A fejlesztéssel az a cél, hogy a Nyíregyháza
városközpont irányába megjelenõ jelentõs gépjármûfor-
galom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és
körülmények megteremtése mellett elõsegítse az egyen-
letes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozá-
sokat és így a környezeti terhelést, valamint elõsegítse,
hogy ezen településrészek jobban, könnyebben megkö-
zelíthetõvé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások
számára.

KORÁNYI ÉS SZARVAS UTCA
A Szarvas utca felújítása 2019 novemberében befeje-

zõdik. A Korányi F. utca elsõ szakasza (Korányi F. u. – Kos-
bor u. körforgalomtól az Eperjes utcáig) 2019. november

elsõ hetére megépült, a következõ szakasz a Korányi F. u.
– Csaló köz keresztezõdéstõl a Pietra csempeüzletig tart,
melynek felújítása az idén megvalósul, továbbá a Korányi
F. utca – Csaló köz keresztezõdésében tervezett körforga-
lom építése várhatóan 2020-ban kezdõdik.

A kivitelezõ ezúton is értesíti az arra közlekedõket,
hogy az elkövetkezendõ két hétben (várhatóan novem-
ber 23-ig) a  Korányi  Frigyes utca Csaló köz – Pietra
csempebolt közötti szakaszán aszfaltozási munkákat
végeznek, félpályás lezárás mellett, lámpás vagy jelzõ-
õrös forgalomirányítással. Kérik az arra közlekedõk fo-
kozott figyelmét és türelmét!

KÖRFORGALOM A SZÉLSÕBOKORIN
A Korányi–Szarvas utcai útfelújításokon kívül a város

más területein is zajlanak útfelújítások, ilyen a Nyíregy-
háza 36. sz. fõút (Tiszavasvári út) – Szélsõbokori út ke-
resztezõdésében közlekedési csomópont, körforgalom
építése, amely egy közel bruttó 3 milliárd forint összkölt-
ségû közlekedésfejlesztési projekt része. A kivitelezési
munkálatok 2019 decemberére elkészülnek.

FEJLESZTETT FENYÕ
Amirõl viszonylag kevés szó esett, bár egy 1 kilométe-

res fejlesztésrõl van szó: 2019 júliusában megújult a Fe-
nyõ utca Rozstelek utca és Szabadság utca közötti szaka-
sza is, mintegy 1020 méter hosszan.

KÁLLAY-KÚRIA, II. ÜTEM
Folyamatban van a Kállay-kúria II. ütemének felújítása

400 millió forintos vissza nem térítendõ támogatásból a

Modern Városok Program keretében. A fejlesztés során a
korábban I. ütemben felújított fõépülethez kapcsolódó részt
varázsolják újjá, amelyben várostörténeti kiállítás, konfe-
renciaterem és multifunkciós tér is létrejön. A „Nyíregy-
háza város története” címû várostörténeti kiállítás interaktív
módon mutatja majd be a város fejlõdésének történetét a

kezdetektõl az 1990-es évekig. A fejlesztés révén új, mai
kornak megfelelõ kulturális térrel bõvül Nyíregyháza bel-
városa. A kivitelezés várhatóan 2020 elsõ felében befeje-
zõdik.

SZÍNHÁZI ÉLMÉNYÚTVONAL A VOLT HEMO-BAN
A korábbi Helyõrségi Mûvelõdési Otthon megújítása

során egy helyi-térségi, sõt az országban is egyedülálló
turisztikai attrakció létrehozása a cél. Ennek része egy szín-
háztörténeti múzeum, mely az egyes korszakok élmény-
szerû bemutatását célozza meg egy korszerû, interaktív,
installációs, szimulációs látogatótérrel. Ehhez szorosan
kapcsolódik majd egy pódiumszínpad, ahol a különbözõ
színházi korok reprezentatív, szórakoztató és tanulságos,
komplex élményt adó produkcióival találkozhatnak a lá-
togatók. A múzeum virtuális anyagát kiegészítve így egy
valódi turisztikai „élményútvonal” jöhetne létre. A szín-

ház szellemében alakítanak ki bisztrót és kávézót is, to-
vábbá a felsõ szinten helyet kap egy rendezvényterem. A
munkálatok még idén megkezdõdhetnek, a tervezett kivi-
telezési idõ 8 hónap.

FOLYTATÓDIK A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS
Több mint 1 milliárd forint összköltséggel továbbfejlesz-

tik a városi csapadékelvezetõ hálózatot, amely kapcsán
zajlik a kivitelezés az Alma utca csapadékvíz-elvezetésé-
nek rekonstrukciója keretében a Málna utca és a Rezeda
utca közötti szakaszon, illetve a Kökény utca és a Nárcisz
utca keresztezõdési csomópont elöntését mentesítõ csa-
padékvíz-átemelõ és záportározó mûtárgy építése is fo-
lyik. A munkálatok tervezetten még idén befejezõdnek.
2020 õszére pedig elkészül a Csemete utca, a Nyulastói
csatorna, az Igrice (VIII/1.) fõfolyás csapadékcsatorna-re-
konstrukciója.

FELFRISSÜL A „KISERDÕ”
Kivitelezés alatt van a város közkedvelt rekreációs te-

rületének, a „kiserdõknek” a funkcionális bõvítése több
mint 50 millió forint uniós támogatással. A tervezett fej-
lesztés magában foglalja a zöldfelület megújítását, város-
klíma ellen árnyékoló lombhullató, többszintes zöldfelü-
letek létesítését, és egy több korcsoportos, sokfunkciójú
játszópark kialakítását. Padok, asztalok, hulladékgyûjtõk

és információs táblák segítik a használók pihenését, szó-
rakozását. A gépjármû forgalmi út csatlakozásánál kerék-
pártároló felületet alakítanak ki. A játszótér szélétõl pedig
gyalogút fog vezetni a kiserdõig és a már meglévõ erdõn
átvezetõ ösvényhez csatlakozik. Az éjszakai megvilágí-
tásról napelemes kandeláberek, a vagyonvédelemrõl tér-
figyelõ kamerák gondoskodnak majd. A tisztás zöldfelü-
lete is megújul. A játszóteret és a gyalogutat fasorok, fa-
csoportok fogják szegélyezni és cserjesorok határolni. A
munkák kivitelezése 2019. év végére befejezõdnek.

SZOLGÁLTATÓHÁZ A BOCSKAIN
Zajlanak a kivitelezési munkálatok a Bocskai utca 16.

szám alatti épületben, amelynek célja gazdaságélénkítési
céllal, egy szolgáltatóépület kialakítása. Az épület lerom-
lott állapota miatt a bontása vált szükségessé, helyére egy
új, háromszintes Szolgáltatóház kerül, a hozzá kapcsoló-
dó valamennyi infrastrukturális, és egyéb, az épület ren-
deltetésszerû használatához szükséges létesítmények ki-
építésével együttesen. A területen az épület mellett egy
köztérként is funkcionáló kert jön létre. A kivitelezési
munkálatok 2020 nyaráig fejezõdnek be.

EGÉSZSÉGÜGYI BERUHÁZÁSOK
Több mint 400 millió forint támogatásból zajlik az egész-

ségügyi alapellátást nyújtó intézmények infrastrukturális
és eszközfejlesztése, továbbá a védõnõi szolgálatok esz-
közfejlesztése, amely fejlesztések lehetõvé teszik a haté-
kony ellátás és gondozás feltételeinek megteremtését. A
Csillag utca 4-6. szám alatti egészségügyi centrum 3 or-
vosi és 4 védõnõi szolgálatnak fog helyet adni, a kivitele-
zési munkálatok 2019 végén kezdõdnek és 2020 õszére
befejezõdnek. A Fenyõ utca 1. alatt 1 orvosi szolgálat újul
meg, amely telephelyen 1 új védõnõi szolgálat is létreho-
zásra kerül, a munkálatok szintén 2019 végén kezdõdnek
és 2020 tavaszára készül el a felújítás.

MEGÚJUL A KÖLYÖKVÁR
Közel 230 millió forint összegben, a kulturális és kö-

zösségi terek infrastrukturális fejlesztését és helyi közös-
ségszervezést célzó beruházás részeként év végére meg-
újul a Kölyökvár, mint többfunkciós közösségi létesítmény.

ÚJ SZOCIÁLIS NAPPALI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY
Több mint 500 millió forint összegû projekt keretében

az Õz utca 16. szám alatt szociális nappali ellátást nyújtó
intézmény megújítása is zajlik, és megújult a Nyírszõlõs,
Kollégium utca 58. szám alatti szociális szolgáltatások-
nak helyet adó ingatlan is. Az Õz utcai intézmény vonat-
kozásában az a cél, hogy Nyíregyháza belvárosi és kert-
városi környezetében egy, a kor igényeinek és a vonatko-
zó elõírásoknak megfelelõ korszerû, gazdaságos és a vá-
rosi szövetbe illeszkedõ szociális nappali ellátó intézmény
épüljön.

AMI MÁR KÉSZ
A korábbi energetikai korszerûsítések folytatásaként,

több mint 250 millió forint összegben 2019 októberéig
felújították a Polgármesteri Hivatal „A” és „D” épületét,
az Eszterlánc Északi Óvoda Állomás úti telephelyét, a
Gyermekek Háza Déli Óvoda butykatelepi telephelyét.

ATLÉTIKAI CENTRUM
S mint arról utóbbi lapszámunkban beszámoltunk, zajla-

nak a munkálatok a Nyíregyházi Atlétikai Centrum építése
kapcsán is a Modern Városok Program keretében, a
Tiszavasvári út, Derkovits Gyula utca és Erkel Ferenc utca ál-
tal határolt területen, a régi NYVSC-pálya helyén. A fejlesztés
megvalósítása révén közép-európai szinten is egyedülálló sport-
komplexum jön létre, amely a hazai és a szomszédos orszá-
gok atlétáinak edzõtáboroztatási helyszínéül is szolgál majd,
miközben hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igénye-
inek kielégítéséhez, valamint modern körülményeket te-
remt több sportág utánpótlás és felnõtt sportolói számára.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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RENDHAGYÓ IRODALOM-

ÓRA CSUJA IMRÉVEL

KURIÓZUM! – SZENT MIKLÓS MANNÁJA

ÉRKEZETT OLASZORSZÁGBÓL

LIKE, ÖTÖDJÉRE
Az idei már az ötödik volt a LIKE tehetségkutató sorá-

ban, amit a Váci Mihály Kulturális Központban szervez-
tek meg hétvégén. Énekes kategóriában, két korcsoport-
ban mérték össze tudásukat a Nyíregyházán élõ vagy ta-
nuló fiatalok. Összesen 26 versenyzõ nevezett, az elsõ
három legjobb értékes díjban részesült.

A kategóriagyõztesek 50 ezer forintos vásárlási utalványt
vihettek haza, a második helyezettek 40 ezer, a harmadikok
pedig 30 ezer forintot. De a zsûri különdíjakat is odaítélt.

NYÍREGYHÁZI DIÁK A
TEHETSÉGKUTATÓBAN

LIBÁZÁS A MÚZEUMFALU

MÁRTON-NAPI RENDEZVÉNYÉN

Szombaton ismét megrendezte Márton-napi gaszt-
ronómiai, novemberi hagyományápoló eseményét a
Sóstói Múzeumfalu. Libaétkekkel, kirakodóvásárral, sült
almával és tökkel, mesével, mulatsággal és táncházzal
várták a szervezõk az érdeklõdõket délelõtt 10 órától
sötétedésig.

Újabb Szent Miklós-ereklye érkezett
Olaszországból Nyíregyházára. Az erek-
lye igazi kuriózum, mert a katolikusok úgy
tartják, Csodatévõ Szent Miklós csontjai-
ból a mai napig szent manna szivárog,
amit a sírt õrzõ domonkos szerzetesek
minden évben összegyûjtenek. Ebbõl kap-
tak egy üvegcsével a nyíregyházi görög-
katolikusok. Az ereklyét az egyházmegye
püspöke, Szocska Ábel kapta Bariban, ahol
a szent életû püspök földi maradványait
õrzik.

Egy apró, kézzel festett fiola õrzi Szent
Miklós mannáját, vagy más néven a mürót.
A folyadék a világszerte ismert és tisztelt
püspök földi maradványaiból szivárog. Cso-

datévõ Szent Miklós püspökhöz ugyanis
nemcsak életében kötõdtek csodák, miu-
tán magához szólította a Jóisten, a földi
maradványai szolgálnak csodás bizonyos-
sággal. Arra, hogyan, miként szivárog a
manna a sírból, egyelõre tudományos ma-
gyarázat nincs.

Az egyházban a mürót ezért is csoda-

ként tartják számon. A folyadékot a szent
sírját õrzõ domonkosok minden évben
összegyûjtik. Ebbõl kapott egy fiolányit
Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye
püspöke legutóbbi olaszországi útján. Ez
már a második Szent Miklós-ereklye, ami
Nyíregyházára került, mert két éve a szent
egy csontdarabkáját kapták meg a görög-
katolikusok. Szent Miklós minden gö-
rögkatolikus védõszentje, ráadásul a bel-
városi székesegyház névadója is, így külö-
nös jelentõsége van a tõle származó erek-
lyéknek.

– Szent Miklós tiszteletére van szentel-
ve ez a székesegyház és az egész egyház-
megyénknek is a védõszentje, mint ahogy
az egész keleti egyháznak is a védõszent-
je. Ezért van az, hogy minden keleti egy-
házban az ikonosztázionon az alapképek
között szerepel az õ képe, az õ ikonja, ez-
zel is kifejezve, hogy valami nagyon lénye-
geset hozott bele a világba. Izgalmas, hogy
bár 1600 évvel ezelõtt élt, mégis a világ
minden részén megemlékeznek róla –
mondta el dr. Papp Tibor, a Nyíregyházi
Egyházmegye  püspöki fõhelynöke.

A Sacra Mannát, azaz a szent mürót rö-
videsen a hívõk is megtekinthetik majd a
székesegyházban. Az egyházmegye úgy
tervezi, hogy már Szent Miklós napja elõtt
kiállítják a templomban. Az elképzelések
szerint a mürót tartalmazó fiola is ereklye-
tartót kap majd, ugyanúgy, ahogy a szent
csontdarabkája is. A Nyíregyházi Egyház-
megye arra is felhívja a figyelmet, hogy az
ereklyét felekezettõl, vallási hovatartozás-
tól függetlenül bárki megtekintheti majd
Nyíregyházán.    

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Újabb növendéknek szurkolhatnak a
Vikár Sándor Zeneiskola Alapfokú Mû-
vészeti Iskola diákjai és tanárai. Majo-
ros Ditta népzenész tanszakos tanuló no-
vember 15-én a Magyar Televízió Föl-
szállott a páva címû tehetségkutató mû-
sorában mutatja meg zenei tudását.

Majoros Ditta a Vikár Sándor Zeneis-
kolában elõször citerázni tanult Fekete
Krisztiánnál. Õ ismertette meg vele a
cimbalmot is. Idén volt hat éve, hogy
tanulni kezdett a magyar hangszeren. A
cimbalom mellett az elsõ hangszer, a
citera sem merült feledésbe. Ditta nya-
ranta több népzenei és néptánctábor
résztvevõje. Citerával és cimbalommal
is ért már el országos versenyen ered-

ményeket szólóban és a zeneiskola
együttesével is. Jelenleg népi éneklést és
citerát tanul Hajdú Ágotánál. A népze-
ne mellett táncol is a Tánctanoda
Figurkák csoportjában. Ditta a Túróczy
Zoltán Evangélikus Általános Iskola 8.
évfolyamos tanulója. Nyelvvizsgára,
mûvészeti szakgimnáziumi felvételire is
készül. Ebben az intenzív idõszakában
köszöntött be a Magyar Televízió Föl-
szállott a páva címû tehetségkutató mû-
sora. A területi válogatón sikeresen to-
vábbjutott szólóhangszer kategóriában
cimbalommal és a néptánccsoporttal is.
November 15-én, pénteken szurkolha-
tunk neki, hiszen akkor szerepel cimba-
lommal, majd jövõ héten pedig a nép-
tánccsoportban láthatjuk.

Csuja Imre Jászai Mari-díjas színmûvész, érdemes és
kiváló mûvész tartott rendhagyó irodalomórát középisko-
lásoknak november 12-én a VMKK nagyszínpadán. Az
esemény a 100 éve elhunyt Ady Endre emlékére, az NKA
támogatásával jött létre. A prózai színpadi elõadáson Ady
Endre versein kívül József Attila, Petõfi Sándor, Arany Já-
nos, Kosztolányi Dezsõ és Radnóti Miklós költeményeit is
hallhatta a közönség a mûvész elõadásában.

A helyezések az alábbiak szerint alakultak:
Felnõtt ének kategória: 1. Magyar Levente, 2. Zalatnay

Gréta, 3. Papp Dorka.
Különdíj: Garaj Bernadett és Kerékjártó Balázs páros.
Ifjúsági ének kategória: 1. Tran Thi Hoai Thuong, 2. Ju-

hász Flóra Viktória, 3. Prekopcsák Janka.
Különdíj: Bodnár Cecília.
Ezzel még nem ér véget a LIKE 5 versenyzõinek a fellé-

pések sora, a városi rendezvényeken újra megmutathat-
ják majd tehetségüket.
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JÖVÕ HÉTEN IS RALIZIK NYÍREGYHÁZA!
EZÚTTAL TEREPJÁRÓK LEPIK MAJD EL A VÁROST

IGAZI KALAND

A futamsorozat, a jellegét tekintve a tér-
képes és GPS pontkeresõ futamok közé tar-
tozik, azonban egyedülálló abban, hogy
minden futamhoz kapcsolódik egy hozzá-
rendelt központi téma, amely köré a fel-
adatok épülnek és az itinerek (feladatlapok)
készülnek. A teljesített útvonalat minden
résztvevõ szabadon tervezheti, így a kalan-
dot és a saját futamának történetét szaba-

Kállósemjént, Máriapócsot, és végül vissza-
térnek késõ délután Nyíregyházára. Vasár-
nap azonban már a Park Hoteltõl indulnak
el és ott is lesz a cél, ahol véget ér az idei
izgalmas évad.

– A mezõny indulása után, mindkét na-
pon a csapatok találkozni fognak különle-
ges helyszínekkel, ahol különbözõ kalan-
dok várnak rájuk! Lesznek közöttük a fu-
tam folyamán bármikor látogatható, illetve
idõkorlátos helyek is. Az útvonal egyébként

szabadon tervezhetõ, így a csapatok egy
picit az élményeket, a saját történetüket
maguk is alakítják majd.  Miután pedig az
izgalmas kalandok után begyûjtötték a pon-
tokat, és megérkeznek a cél helyszínére –

újra Nyíregyházára –, megtörténik az
itinerek, a GPS-készülékek adatainak kiér-
tékelése, és kihirdetjük az idei gyõztest –
zárta Klinovics János.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Még egy hét sem telt el azóta, hogy ra-
liautók lepték el a belvárost, hiszen itteni
központtal rendezték meg a Rally Európa-
bajnokságot, máris jön egy következõ.
November 23-24-én ugyanis szintén Nyír-
egyháza ad otthont a Legend Rally 2019-
es Évadzáró futamának. Ezúttal azonban
nem lesz belvárosi gyorsasági szakasz, de
ami igen: 85 terepjáró, és látványos rajt a
Kossuth térrõl.

A Legend Rally futamsorozat fél évtize-
des múltra tekint vissza, azóta kínál tartal-
mas, aktív kikapcsolódást az autózás és a
hobbi terepjárózás szerelmeseinek. Az
amatõr indulók – az eddigi 27 futamon –
megmérettethették már magukat a Balká-
non, Erdélyben, és Magyarország számos
pontján, azonban Nyíregyházán most elõ-
ször. Ezzel pedig hagyományt szeretnének
teremteni, vagyis az évadzáró futamoknak
ezentúl mindig a szabolcsi megyeszékhely
adna otthont – tájékoztatta a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét Klinovics János fu-
tamigazgató.

CÉL, HOGY MEGISMERJÉK
HAZÁNKAT

A Legend Rally specialitása, hogy
alapvetõen nem a száguldásról szól,
inkább a navigációról, a tájékozódási
képességrõl és a helyzetfelismerésrõl.
A futam küldetése, hogy felhívja a fi-
gyelmet a kulturális értékek megõrzé-
sére, a természetvédelmi területek meg-
ismerésére, illetve hazánk tájainak be-
járására.

don alakíthatja – magyarázta a futamigaz-
gató.

AZ AUTÓZÁS ÉLMÉNY IS LEHET
– Küldetésünk, hogy az autózást –

történjen az közúton vagy terepen – a
mindennapi rutinból kiemelve él-
ménnyé tegyük, a résztvevõknek ma-
radandó kultúrát közvetítsünk, és érté-
ket teremtsünk.

ITT LESZ A RAJT

November 23-án és 24-én 85 kvalifi-
kált csapat méretteti majd meg magát te-
repjáróikkal, köztük a legfiatalabb neve-
zõ csupán 4 éves. Érkeznek indulók az
ország minden tájáról, de még a határon
túlról is.

– A 85 terepjáró november 23-án,
szombaton reggel 7 és 9 óra között a
Kossuth térrõl rajtol majd el, ami már
önmagában is egy látványos esemény
lesz. Itt megtörténik az adminisztráció, a
gépátvétel, és a csapatok megkapják a
papírtérképet és/vagy a koordinátaponto-
kat, illetve az itinereket is, vagyis a fel-
adatsort, amit a futam során végig hasz-
nálni fognak. Ez alapján tudnak majd
egyrõl a kettõre haladni. A pontokat is az
itt megtalálható feladatok és pontértékek
alapján gyûjthetik.

KÖZUTAKON ÉS FÖLDUTAKON

Innen elrajtolva a terepjárók közutakon
és földutakon is haladnak majd. Érinteni
fogják Baktalórántházát, Vaját, Mátészalkát,

Fotók: legendrally.hu
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ÜNNEPÉLYES KERETEK KÖZÖTT TARTOTTA MEG ALAKULÓ
ÜLÉSÉT AZ ÚJ NYÍREGYHÁZI KÉPVISELÕ-TESTÜLET

Megtartotta alakuló ülését az új nyíregyházi közgyû-
lés. Mint ismert, az október 13-ai önkormányzati válasz-
tások eredményeképpen 12-en jutottak be a képviselõ-
testületbe a FIDESZ-KDNP pártszövetség képviseletében,
míg az ellenzéki pártszövetség jelöltjei közül 9-en, mind-
kettõbe beleértve az egyéni, illetve a listáról szerzett
mandátumokat is. Dr. Kovács Ferenc pedig a harmadik
polgármesteri ciklusát kezdte meg a FIDESZ-KDNP szí-
neiben.

Ünnepélyes keretek között kezdõdött a közgyûlés ala-
kuló ülése, hiszen a himnusz eléneklését megelõzõen zász-
lóbehozatal adta meg a rangját az eseménynek.

A VÁROST KÉPVISELIK

Az egymást követõen harmadszor polgármesterré vá-
lasztott dr. Kovács Ferenc (FIDESZ-KDNP) bevezetõjében
utalt is a hivatás méltóságára, történelmi gyökereire, je-
lezve, hogy õk a betelepítés és újraalapítás, tehát 1753
óta a mindenkori városvezetésnek a jogutódjai, tisztelet-

ben tartva és értékelve, amit elõdeink létrehoztak, átad-
tak, és amit kötelességünk és felelõsségünk a következõ
generációknak tovább adni.

– Azt is jelenti a képviselõség, hogy minden megvá-
lasztott képviselõ – függetlenül attól, hogy egyéni vagy
listás, illetve melyik párt színeiben lett képviselõ – Nyír-
egyházát, a mi városunkat képviseli akár itt, a közgyûlés-
ben, akár a városban bárhol, de a városon kívül is.

A KÉPVISELÕSÉG FELELÕSSÉGGEL JÁR

– Ez természetesen felelõsséggel is jár, ezt vállaltuk
mindannyian, ami vonatkozik a városért érzett felelõsség-
re, a múltunkra, hagyományainkra, értékeinkre is. A FI-
DESZ-KDNP frakció a szokásoknak megfelelõen most is
egy ökumenikus istentisztelet után érkezett ide. Õrizzük
hitünket, értékeinket, szembenézünk a jelenkor feladata-
ival, azon gyakorlatias, sokszor nem egyszerû kérdések
eldöntésével, amellyel a Nyíregyházán élõ emberek ügyeit
rendezzük, intézzük, segítjük. És emellett felelõsséget kell
vállalnunk a jövõért. Ez jelenti egyrészt a következõ ge-
nerációt és a város jövõjét is, hiszen számtalan döntés ezt
célozza majd, számításba kell vennünk a kihatásokat, a
következményeket – fogalmazott dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

HÁROM KERÜLETET ÚJRASZÁMOLTAK,
AZ EREDMÉNY NEM VÁLTOZOTT

Ezt követõen a Helyi Választási Bizottság elnöke, dr.
Kukucska János kapott szót, aki ismertette a választás
eredményét, megnevezte a közgyûlésbe jutott képvise-
lõket. Tájékoztatása szerint összesen 14 alkalommal ülé-
sezett és 192 határozatot hozott mûködése során a bizott-
ság. Három egyéni választókerület esetében fellebbezést
követõen a Területi Választási Bizottság újraszámoltatta az

eredményt, majd ezek az Ítélõtábla elé is kerültek, ám az
eredmény egyik esetben sem változott. Az elnök megkö-
szönte a közremûködést mindenkinek a választás lebo-
nyolításában, valamint adatokkal is szolgált.

TÖBBEN, MINT ÖT ÉVE, KEVESEBBEN,
MINT A MEGYÉBEN

A 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati
képviselõk és polgármesterek általános választási adatai
az alábbiak. Nyíregyházán 96 317 választópolgár szere-
pelt a választói névjegyzékben, a szavazóként megjelent
választópolgárok száma 39 208 fõ volt, így a választási
részvétel 40,71 százalék volt. Ez a választási részvétel
magasabb volt, mint az öt évvel ezelõtti önkormányzati
választáson, viszont elmaradt az országos és a megyei át-
lagtól is. Nyíregyházán összesen 101 választókörzetben
adhatták le voksaikat a választópolgárok, 15 egyéni vá-
lasztókerületben – tájékoztatott dr. Kukucska János, a Helyi
Választási Bizottság elnöke.

RÉGI-ÚJ ALPOLGÁRMESTEREK

Ezt követõen a képviselõk, valamint a polgármester is
esküt tettek, majd aláírták az esküokmányokat – a megbí-
zólevelüket már korábban átvették.

Az ötödik napirend keretében egyhangúlag, 22 igen
szavazattal megválasztották az alpolgármestereket. Itt is
érvényes a régi-új jelzõ: hiszen társadalmi megbízatású
alpolgármester a képviselõ-testület soraiból Jászai Meny-

hért lett, míg nem közgyûlési tagként, fõállású alpolgár-
mesterként dr. Ulrich Attila folytatja a munkát.

PARLAMENTERI GRATULÁCIÓ

A közgyûlésen szót kért dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregy-
háza országgyûlési képviselõje, aki egyben dr. Szabó
Tünde, a város másik egyéni parlamentere nevében is
gratulált a megválasztott képviselõknek, aki államtitká-
ri teendõi miatt nem lehetett jelen. Majd három fontos
alapelvet fogalmazott meg, eszerint kérte, hogy a dön-
tések elõkészítésébe mindig vonják be a nyíregyhá-
ziakat, mint korábban is, figyeljenek a megyeszékhely
megyére kisugárzó szerepére és folytassák a fejleszté-
seket, amik országos szinten is észrevehetõen dinami-
kusak.

– Önök, megválasztott képviselõk a nyíregyháziakat
képviselik, most letették az esküt, és ennek a városnak a
polgárait, a fejlõdését, a biztos mûködését kell Önöknek
jó döntésekkel elõsegíteni.

KÖSZÖNET A KÉPVISELÕKNEK

Az országgyûlési képviselõ felajánlotta továbbá együtt-
mûködését a közgyûlési tagoknak, dr. Kovács Ferenc pe-

Dr. Kovács Ferenc polgármester az eskütétel után
dr. Adorján Gusztávval

dig külön is megköszönte a két parlamenti képviselõnek
az elmúlt idõszak tevékenységét, együttmûködését.

TÖRVÉNYI KERETEK SZERINT

A testület a polgármester és az alpolgármesterek illet-
ményének, illetve tiszteletdíjának megállapításáról is sza-
vazott, melynek törvény adta keretei vannak.

BIZOTTSÁGI VÁLASZTÁSOK

A közgyûlésen elhangzott: a korábbi bizottsági struktú-
ra két ponton módosult, ami nemcsak nevek, hanem fel-
adatközök megváltozását is jelentette. Így a korábbi Köz-
nevelési, Kulturális és Sportbizottság Köznevelési, Kultu-
rális és Ifjúsági Bizottságra változott, míg a korábbi Szoci-

ális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottságból Szociális, Egész-
ségügyi és Sportbizottság lett. Ennek megfelelõen módo-
sult a Szervezeti és Mûködési Szabályzat is, amit hivata-
losan, a honlapon való megjelentetéssel is kellett hirdetni,
így néhány perc szünet után folytatódott a közgyûlés. Az
alakuló ülés végén megválasztották az új rend szerinti bi-
zottságok tagjait, valamint a bizottságok nem képviselõ
tagjai esküt tettek.

NOVEMBER 21-ÉN FOLYTATJÁK

Zárásképpen a polgármester jelezte: a közgyûlések idõ-
pontja a jövõben is a hónap utolsó csütörtöke lesz jellem-
zõen, a következõt november 21-én tartják.

A régi-új alpolgármesterek, Jászai Menyhért
és dr. Ulrich Attila is esküt tettek
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ALKOTÓ IDÕSEK

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, Nyíregyháza MJV Idõsügyi Tanácsa és a

Váci Mihály Kulturális Központ közös pályázatot
ír ki Nyíregyháza városában élõ amatõr nyug-

díjas alkotómûvészek számára.

Elvárások:
– az alkotások a népi, kézi, képzõ- és iparmûvészet

területérõl származzanak,
– alkotójuk ne legyen tagja hivatalos mûvészeti szer-

vezetnek,
– az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban, ép

keretben, installálva, akasztóval, névvel, címmel
ellátva kérjük leadni,

– maximális méret: 50x70 cm,
– a pályázaton maximum három alkotással vehet

részt a pályázó, amelyet szakértõ zsûri bírál el,
– a sorozat minden darabja egy alkotásnak számít.

Az alkotásokat 2019. november 30-ig lehet benyúj-
tani a Nyíregyházi Városi Galériában nyitvatartási
idõben (keddtõl szombatig 9–17 óra között). Elérhe-
tõség: 42/408-720, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12.
A pályamunkákból kiállítás nyílik, amelyet 2020. ja-
nuár 22-én (szerdán), a Magyar Kultúra Napján kí-
vánunk megszervezni.

VILÁGJÁRÓ BICÓS NYÍREGYHÁZÁN: MEG-
TANULTAM BÍZNI MAGAMBAN AZ ÚTON!
Négy év alatt körbetekerte a világot és 39 országban

fordult meg Illés Adorján. A fiatalember szerdán Nyír-
egyházára érkezett biciklijével, hogy élményeirõl mesél-
jen. A megyeszékhelyen dr. Ulrich Attila alpolgármester
fogadta, akivel fát ültettek a Bujtosi Városligetben, majd
a világjáró kerekezõ élménybeszámolót tartott a könyv-
tárban.

A világjáró bicós négy éve döntött úgy, hogy nekivág a
nagy kalandnak. Szerbia felé indult, Törökországban ju-
tott el Ázsiába, ahonnan majd Ausztráliába is átruccant. A
következõ kontinens Amerika volt, ott északról dél felé
kerékpározott. Több ezer kilométert tekert itt, aztán repü-
lõre szállt és Madridig ment. A megtett táv után innen már
elmondása szerint „pofonegyszerû” volt hazajutni. Per-
sze útba ejtette Monacót, meg Olaszországot is. Illés Ador-
ján négy év alatt 39 országban járt és 45 ezer kilométert
hagyott maga mögött. Arra a kérdésre, hogy mi volt a leg-
szebb az utazás alatt, hol érezte legjobban magát, nem
tudott felelni.

– Sok olyan helyzet volt, amikor életveszélybe kerül-
tem, menekülnöm kellett, mert valami iszonyatos  szélvi-
harba keveredtem. Mégis minden egyes másodpercét
imádtam az utazásnak. A legnehezebbet is, meg a „hû,
de király, tengerparton kerekezek” részeket is – mondta
el Illés Adorján. 

A világjáró bringás elmesélte, hogy Ausztráliában egyik

éjjel olyan vihar csapott le rá, hogy ha nem pakol össze
azonnal, és nem húzódik szélvédett helyre, akkor a sátrá-
val és a felszerelésével együtt az óceánban köt ki. Majd
hozzátette, mindent túlélt, mindent kibírt a hosszú út alatt
és ez önbizalmat adott számára. Teljesítményét dr. Ulrich
Attila, a város alpolgármestere is méltatta.

Illés Adorján egyetlen forintot sem költött szállásra négy
év alatt. Többnyire sátorban aludt, de az is megesett vele,
például Pakisztánban, hogy az ott élõk összekülönböztek
azon, ki is fogadja be éjszakára. Kiemelte, a kedvesség
nem veszett ki a világból és mindig meghatódott, milyen
vendégszeretettel fogadták egyes távoli országokban.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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ADOMÁNY

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-

deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Kultu-
rális Életéért Krúdy Gyula-díj” adományozásának
rendjét.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ tudományos kutatónak vagy mun-
katársnak, képzõ- és építõmûvésznek, a közmûvelõ-
dés, közgyûjtemény, tánc, kórus, film, zene, színház,
valamint a nyomtatott vagy az elektronikus sajtó terü-
letén hosszabb ideje dolgozó személynek adományoz-
ható.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

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 2019. november 30. napjáig Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyhá-
za, 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.).

EGY BÁJOS BOHÓC, PIROS ORR NÉLKÜL...
BARÁTSÁGOS, LUFIT HAJTOGAT, ÉS MÉG JÓTÉKONYKODIK IS

Pancsi bohóc vigasztal, ha szomorúak vagyunk és meg-
nevettet, amikor szükségünk van rá. Több tucat gyerek-
kel foglalkozik hetente, gyerekprogramok, születésnapok
gyakori szereplõje. Õ azonban nemcsak lufit hajtogat, és
ötletes játékokba vonja be a kicsiket, hanem segítõ kezet
is nyújt ott, ahol a legnagyobb szükség van rá...

A középkorban a szórakoztatás egyik bevett formája volt
a festett arcú, színes ruhákban parádézó bohócok bolon-
dozása. A karneválok alkalmával gyakorlatilag bármit ki-
mondhattak, afféle görbe tükröt tartottak az emberek elé.
Csordás Anikó azonban ennek egy teljesen eltérõ formá-
ját testesíti meg: Pancsi bohócként hivatását nagyon is
komolyan ûzi, rendszerint Meseországba invitálja meg
közönségét, piros orr nélkül, énekkel, zenével, tele bájjal
és mosollyal, immáron hét éve... A kezdetekrõl és az ál-
mokról beszélgettünk.

„EZ A HÁLÁM A GYEREKEMÉRT”

– Hét évvel ezelõtt, a gyermekem születése után dön-
töttem el, hogy bohóc szeretnék lenni. Ennek az elõzmé-
nyéhez tartozik, hogy a terhességem nagyon komplikált
volt, mikor azonban sikerült egészséges babát a világra
hoznom, elhatároztam, ezt meg akarom hálálni a sorsnak,
méghozzá úgy, hogy elkezdek bohócként a kórházakba

járni. Végül ebbõl az lett, hogy a mindennapjaim részévé
vált a bolondozás, rendezvényekre, születésnapi zsúrok-
ra is járok, ez lett a hivatásom, másfél éve pedig már fõál-
lásban is.

– Felemelõ érzés, amikor ott állok a színpadon és lá-
tom a gyerekek arcán az örömet, nincs is ettõl szebb és
jobb dolog. Van, hogy lufit hajtogatok nekik, zenélek,
verselek, de interaktív mesékkel is készülök. Ebben is a
gyerekek kapják a fõszerepet. Amilyen mesét ugyanis én
megírok, azt õk adják elõ, jelmezekbe bújva.

LÉTEZIK A BOHÓCFÓBIA

– Piros orral kezdtem a bohóckodást, de ezt a késõbbi-
ekben mellõznöm kellett. A ruhám is szolidabb, nem is
nagyon festem ki magam, hogy ne legyek félelmetes, in-
kább maradjon meg a bájosság. Bizony a bohócfóbia lé-

tezik. A napokban is találkoztam egy kisfiúval, aki hosszú
percekig nem is mert a közelembe jönni. Aztán amikor
látta, hogy én nem egy gonosz bohóc vagyok, hiszen fo-
lyamatosan mosolyogtam, akkor már elfogadott.

„MAGAMAT ADOM”

– Sok álmom és vágyam van. Egyrészt mivel sosem
másokat utánozok, hanem magamat adom, interaktív éne-
keket kezdek el írni, vagyis a gyerekeket megpróbálom
játékosan tanítani. Másrészt egy sorozatot szeretnék indí-
tani, aminek az lenne a címe, hogy „miben vagyok jó”.
Megmutatnám a kicsiknek a vidéki élet szépségeit, ahol
kipróbálhatnák magukat. Harmadrészt pedig, mivel a prog-
ramjaimat mindig zenével zárom, a saját dalaimat terve-
zem megzenésíteni. Szeretném, ha minél többen megta-
pasztalnák a hivatásom pozitív oldalát és nem félnének a
bohócoktól.

CSALÁDOKON SEGÍT

Már hét éve, hogy Pancsi bohóc segítõ kezet nyújt ka-
rácsony környékén is az arra rászorulóknak. Nem lesz ez
másként idén sem. Adományokat gyûjt, hogy a kicsik nap-
ját szebbé, meghittebbé varázsolja, és a betegágyuk mel-
lé varázsolja az ünnep szellemiségét.

Várja december elejéig azon kedves adományozók
jelentkezését, akik hozzájárulnának ehhez játékok-
kal, tartós élelmiszerekkel. Telefon: 36-20/553-4427.

Pancsi bohóc azt mondja, ez is a hivatása része. Csak-
úgy, mint az elõzõ években, most is eljuttatná az adomá-
nyokat a Jósa András Oktatókórház beteg gyerekeinek, il-
letve a megyében élõ hátrányos helyzetû családoknak,
mert mint mondja: ez nála a hála része, ami 7 éve kezdõ-
dött, egy aprócska lélek megszületésével.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„MEG KELLETT TANULNI KEZELNI
A NEHÉZ PILLANATOKAT”

– Sosem felejtem el a legelsõ alkalmat, amikor elõ-
ször léptem be a kórház kapuján. Nagyon féltem, nem
is a gyerekektõl, hanem attól, hogy miként fogom vi-
selni az ott látottakat. Ez volt az egyik legnehezebb
feladat, hogy megtanuljam kezelni ezeket a helyzete-
ket és elvonatkoztatni attól, hogy betegek.
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MÉG FÉNYESEBB LESZ AZ IDEI ADVENT

Lapunk megjelenésének napján állítják fel a tervek sze-
rint a városi karácsonyfát a Kossuth téren, de azt kedves
olvasóink már korábban megfigyelhették, hogy a Város-
üzemeltetés munkatársai az ünnepi díszkivilágítást na-
pok óta több ponton szerelik. Ám ez még csak elõkészí-
tés, hiszen csupán az advent idején úszik majd fényárban
a belváros. A részletekért a NYÍRVV Nonprofit Kft.-hez
fordultunk.

Idén december 1-tõl várja színes adventi forgatag a vá-
roslakókat és az érdeklõdõket Nyíregyháza fõterén – az
elsõ gyertya közös meggyújtása és a díszkivilágítás az elsõ
téli vasárnapon lesz, a szokásos, programos körítéssel. Az
idei évben a megszokott díszítés mellett több újdonság
kápráztatja el a városlakókat.

PLUSZ A LUTHEREN ÉS DÓZSÁN

A tavalyi évben megújult Vay Ádám körúti és Bethlen
Gábor utcai fényeken kívül az idén a Luther utcában, va-
lamint a Dózsa György utcán bõvítik a város fényeit. Eze-
ken a helyszíneken 6-6 db kandeláberen helyeznek el új,
3 méter magas díszvilágítást.

MÉG TÖBB FÉNYDEKORÁCIÓ

A Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatát a 0,8
méter és 2 méter magas jégcsap fényeken kívül további
12 darab 4 méteres fényfüzér díszíti. A Kossuth tér fái kö-
zül újabb három platánfa kap fénydekorációt. A tér köze-
pén a tartószerkezetre a méltán népszerû térhálót ismét
felállítják, mely fényfüzérrel és organikus gömbökkel te-
szi igazán ünnepivé és hangulatossá a „Nyíregyházi Ad-
vent” karácsonyi forgatagát.

BÕVÜL A FORGATAG

A fények szerelésén túl a faházak építése is elkezdõ-
dött a Kossuth tér belsõ területén. A faházak egységesen
jégcsap motívumokkal és fényhálóval lesznek díszítve. Bõ-
vül a forgatag területe, a Városalapítók szobránál és a Sa-
massa József téren, valamint a Dózsa György utcán is szá-
mos árus kínálja majd portékáit.

SZÍNPAD ÉS PROGRAMOK

A színpad a tavalyi évhez hasonlóan a Polgármesteri
Hivatal fõbejárata elõtt lesz felállítva, amely a 2018-ban
megújult dekorációt és fedést kapja. Ennek részletes prog-
ramjairól a jövõ héten számolunk be, az alábbi plakáton

egy kis ízelítõ olvasható, a sztárvendégek neveivel. Az
adventi forgatag kezdete, és egyben a díszvilágítás felkap-
csolásának idõpontja december 1., advent elsõ vasárnap-
ja. Az ünnepi fények 2020. január 6-ig, vízkeresztig díszí-
tik a belvárost.

KÉT KILOMÉTERNYI FÜZÉR

A Város Karácsonyfája az idei évben is a Takarékpalota
elõtt áll majd. A közel 16 méter magas, negyvenéves luc-
fenyõt a NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Hivatá-
sos Tûzoltó-parancsnokság november 15-én közösen ál-
lítja fel. A fa díszítésére november 18-tól kerül sor, melyet
aranyszínû dekoráció és több mint 2000 méter hosszú fény-
füzér tesz látványossá.

SZÍNES JÁTÉKOK

A programok (köztük a Mikulással való találkozás lehe-
tõsége), valamint a finomságok mellett további kikapcsoló-
dást nyújtó játékok is hívogatják majd a város apraját-nagy-
ját. Ám ennek részleteirõl is a következõ számban írunk, s
addig is hírt adunk róla a Nyíregyházi Televízióban és a
városi webportálon, a nyiregyhaza.hu oldalon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotók: archív
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A HOTEL PANGEA, A BLAHA LUJZA SÉTÁNYON
A KORTÁRS ÉPÍTÉSZET REMEKE A SZÁLLODÁVAL EGYBEKÖTÖTT ÖKOCENTRUM

A Pangea története szorosan összefonódik a Nyíregy-
házi Állatparkkal. Az ország egyik legjelentõsebb turisz-
tikai attrakciója kinõtt a városból. Pécs, Veszprém, Deb-
recen hasonló intézményei ehhez képest a „futottak még”
kategóriába kerültek. Az Ybl-díjas Kulcsár Attila, az épí-
tészeti sorozat szerzõje így kicsit a zooról is elmélkedik,
miközben szakmai szempontból elemzi a most már díj-
nyertesnek mondható ökocentrumot, szállodát, konferen-
ciaközpontot.

Az állatkertünk hírneve országos, nagysága szerint az
elsõ hazánkban – a fõvárosi még csak most készül régi
fényét visszanyerni, új területekkel kibõvülve Pannon Park
névvel, benne egy buborékszerû héjjal lefedve sétányok
és állattartó terek.

MEGÁLLÍTHATATLAN FEJLÕDÉS
De nekünk már most van buborékos tetejû Zöld Pira-

misunk (korábban ezt is díjazták), és a közeli jövõben egy
újabb, a (jég)korszakos attrakciónk is elkészül, mert a Nyír-
egyházi Állatpark fejlesztése is megállíthatatlan. Ma már
több mint félmillió látogatót fogad évente!

A NÍVÓ HOTELÉRT KIÁLTOTT
Pedig karrierje a legendák szerint úgy kezdõdött, hogy

valamikor egy szovjet elsõ titkár az itteninek hozott aján-
dékba látogatásakor egy medvepárt. Ehhez képest ma már
nem lehet egy nap alatt végigtanulmányozni állatállomá-
nyát... A nemzetközi csereprogramok vizsgálatai, a tudo-
mányos és a szakmai konferenciák a parkkal szoros kap-
csolatban lévõ szállodát kívántak. Ezért épült meg a Blaha
Lujza sétány mellett, az állatkert telkén ez a modern épü-
let, amely nem is lehetne máshol.

ÖKOCENTRUM ÉS SZÁLLODA
Az ökocentrum és szálloda épülete a kortárs építészet

remeke, és nemigen idegenkedhet tõle az sem, aki a Ko-

rona Szállót szereti. Nyolcvan férõhelyes kapacitása, 100
fõs konferenciaterme egy kirándulóbusz látogatóit éppen
úgy képes befogadni, mint egy továbbképzés résztvevõit.
Az állatparkok szaporulatai gondos tartásvizsgálatok után
cserélnek gazdát, a veszélyeztetett fajok tenyésztése nagy
körültekintést igényel – minderre pedig kíváncsi a világ, s
méltóak a körülmények a fogadásukra.

AZ ÉPÜLET KETTÕS KÓDOLÁSA
Az épület külsõ megjelenésének kettõs üzenete teszi

szerethetõvé mindenféle szemlélõ számára, kívül és be-
lül. Az utcán álló õslények plasztikái utalnak az állatvilág
törzsfejlõdésének, õskori lényeinek napjainkig ívelõ vo-
nulatára. A szauruszok a gyermeki fantáziát mindig meg-
ragadják a médiák nagyhatású filmjei óta, és kíváncsivá
teszik a felnõtteket is a máig fennmaradt archaikus álla-
tok, mint a komodói varánusz gyík, az indiai páncélos
orrszarvú és egyéb meghökkentõ formájú fajok megisme-
résére. A szálloda a Pangea nevet arról az õskontinensrõl
kapta, amely a földtörténet kezdetén egyetlen szigetként
úszott az óceánban, és ebbõl váltak le a tektonikusmoz-
gások következtében a mai földrészek. Vagyis a dinosza-
uruszok ezt a kort idézik.

FASOROS PILLÉREK,
MADÁRFÉSZKES TERASZOK

A Hotel Pangea fõhomlokzata a tóra néz, a sétány nyár-
fasorának lombjai között. A homlokzat elé kiálló pillérsor
a magas fák törzseit idézi, annak architektonikus mutáci-
ója, mely még színében is fatörzsekhez hasonló. A négy
szinten magas oszlopok között, mint madárfészkek van-
nak befüggesztve a szobák teraszai nagy „összevisszaság-
ban”, ahogy ez már madaraknál szokás, és természetes
sokelemes fakorlátjaik övezik, mint egy rendes gólyafész-
ket, nagyban.

IGAZÁN ORGANIKUS
A szobák üvegfalain a tó hullámai tükrözõdnek szél

esetén. A házat egy organikus építész is tervezhette vol-
na, úgyhogy viccesen meg szoktam jegyezni, a terve-
zõjének, hogy „Attila, te vagy a mi Koós Károlyunk”
(aki a Budapesti Állatkert építésze volt annak idején).
Gáva szerkezettervezõi: Tóth Zoltán és Kácsor István
statikusok.

LÁTOGATÓVARÁZS, FÉNNYEL
A ház belsõ terében a látogatóvarázslás folytatódik. Az

elõcsarnokból nyíló vendégváró tereket nemcsak a szál-
lóvendégek használhatják. Az épület szobái világos átri-
umra vannak szervezve, melyet egy folyosó övez. A négy
szint magas felülvilágított tér, gesztus a térélményt szere-
tõ szakma felé.

A BELSÕ TEREK ATTRAKCIÓJA
Ugyanakkor azonban látványos attrakciónak ad helyet

a látogatók számára is, mert egy hatalmas életfa plasztika
magasodik fel a közepén, az évszakok allegorikus figurái
mellett, számtalan állattal és növényi ornamentikával be-
népesítve ágait.

ÁLLATI ÚTMUTATÁS
A legtöbb középületben a belsõ terek az üzletvezetõ

ízlését, vagy a gondnok racionalitását tükrözik. Itt ugyan-
az a koncepció szervezte és uralja a belsõ építészet dön-
téseit is. A szobákat állatok képei azonosítják, az ajtókat a
padlóra vetített azonosító figura mutatja a gyermek szá-
mára is felismerhetõen a folyosó felõl.

ERKÉLYÉLMÉNY
Az álmennyezetek a szemközti tó hullámzását idézik.

Aki kiül a teraszra a fák koronái magasában, úgy érezheti

magát fiókáival, mint egy madár biztonságos fészkében –
de még ott is eresz alatt.

A TERMÉSZETBE ÁGYAZOTTSÁG ESZKÖZTÁRA
Külsõ homlokzatát nagyméretû táblás burkolat díszíti,

mely beleolvad a természet színeibe, a nyárfasort idézik
pillérei, és a nagyméretû ház tagoltságával nem hat ide-
genül a sétány alacsonyabb házai között, azzal látvá-
nyos szimbiózist alkot, amikor a víz tükrében együtt meg-
jelennek.

TÖRTÉNELMI HANGULATBAN
A ház alatt horgászok álmodoznak a nagy fogásról, a

kocogópályán a szelíd õzek futását idézik a hajpántos szép-
asszonyok, Blaha Lujza mai utódai. Kerékpáros urak nosz-
talgiáznak gyerekkorukkal BMW-jükrõl leszállva, de ha
betérnek például a 424-es sörözõbe egy jóféle korsó ser-
re, Krúdy Gyulának is képzelhetik magukat, mert ott áll a
szegletkõ, az új szálloda, amellyel az építész kimozdítot-
ta a modern építészetet nem kedvelõk táborát megköve-
sedett véleményükbõl, és hozzáigazította a Sóstófürdõ
történelmi hangulatához, amit imádnak.

(Szerzõ: Kulcsár Attila)
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P á l y á z a t i  f e l h í v á s
A Periférián Alapítvány, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár,

az MNLSZSZB Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum pályázatot
hirdet középiskolai diákoknak és felsõoktatási hallgatóknak

Mit jelent nekem Trianon? címmel

A középiskolai diákok maximum 4 (négy) gépelt oldalnyi terjedelemben fejtsék
ki, hogy rokonaik, barátaik, esetleg településük lakói 1920-ban, vagy az elmúlt évek-
ben hogyan emlékeztek a Magyar Királyság 1920. június 4-én történt megcsonkítá-
sára. A pályázat kiíróit érdekli az is, hogy a pályázó miként viszonyul történelmünk-
nek ehhez a Mohácsnál, Buda elfoglalásánál, az 1849-es világosi fegyverletételnél
is súlyosabb tragédiájához.

A felsõoktatási intézmények hallgatói – Trianonhoz való viszonyulásuk mellett –
a számukra biztosított 8-9 (nyolc-kilenc) oldalnyi terjedelemben fejtsék ki azt is,
hogy kit vagy kiket tartanak felelõsnek a tragédia bekövetkeztéért.

Pályadíjak:

A középiskolai tanulóknak:
I. díj 10 000 (tízezer forint)
II. díj 7 000 (hétezer forint)
III. díj 5 000 (ötezer forint)

Felsõoktatási intézmények hallgatóinak:
I. díj 30 000 (harmincezer forint)
II. díj 20 000 (húszezer forint)
III. díj 10 000 (tízezer forint)

A pályamunkák beküldési határideje: 2020. január 31.
A pályamunkát kinyomtatva és elektronikus változatban is kérjük.

Postacím: Periférián Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.
E-mail: takacs0302@gmail.com.

A pályáztatók fenntartják a jogukat, hogy a sikeres pályamunkákat megjelentes-
sék. Arra is, hogy ha megfelelõ színvonalú esszék, tanulmányok nem érkeznek,
eltekintsenek a díjazástól; mint arra is, hogy ha több kiváló vagy azonos értékû
dolgozat érkezik, egy-egy kategória díját több dolgozatnak is odaítéljék.

Nyíregyháza, 2019. október 15.

Kujbusné Mecsei Éva PhD;     Rémiás Tibor PhD;     Tomasovszki Anita
intézményigazgatók

Dr. Takács Péter DSc titkár                Dr. Szilassy Géza elnök

DÍJ A PANGEÁNAK – RANGOS ELISMERÉST KAPOTT A HOTEL
A Hotel Pangeát 2018-ban adták át, tervezõje a Gav-

Art Stúdió Kft. volt. Nyíregyháza város önkormányzata
építtette, a magyar kormány segítségével, a Modern Váro-
sok Program pályázat finanszírozási keretei között. Az
épület egyszerre lett hotel, konferencia- és oktatóközpont,

és szinte minden részletében megjelenik az állat-, vízi- és
növényvilág. Az építész számára a legnagyobb kihívás az
volt, hogy a környezetbe illõ épületet tervezzen.

– A tervezés során olyan épületkomplexum létrehozá-
sa volt a cél, mely magas szinten képviseli a Nyíregyhá-
zi Állatpark tematikáját, teremt harmóniát a természet és
az épített környezet között – magyarázta Gáva Attila épí-
tész. 

MAGASAK A MUTATÓK

A háromszintes, 2611 négyzetméteres szállodának 38
szobája van, és mindegyik szoba egy-egy állatra speciali-
zálódott, aminek sziluettjei megjelennek több felületen is.
A díjat a hétvégén, Budapesten adták át. Az üzemeltetést
a Nyíregyházi Állatpark végzi, mely saját maga haszno-
sítja szállodaként és konferenciaközpontként az épületet.

– A vendégelégedettségi mutatók magasak, nem sze-
retnénk, ha ez visszaesne. Ezen dolgoznak a munkatársa-
im. De további komoly beruházásokat tervezünk az állat-
park területén – mondta Gajdos László, a Nyíregyházi
Állatpark igazgatója. 

A Nyíregyházi Állatpark sorra zsebeli be az elismerése-
ket, és így van ez a benne található épületekkel is. 2011-ben
a Zöld Piramis nemzetközi díjat kapott különleges épületek
kategóriában. Az építész és kivitelezõ ugyanaz a csapat volt,
mint most a Hotel Pangeánál. Nem ez az elsõ eset, hogy az
ország egyetlen állatkerti szállodája – a Hotel Pangea – díjat
nyerjen. Az egyedülálló adottságokkal rendelkezõ, 3 csillag
superior besorolású hotel bár még csak 1 esztendõs, 2018-
ban már elnyerte az Év szállása különdíjat a szallas.hu több
ezer szavazója ajánlásával, és többek között forgatási hely-
színe volt az Év hotele televíziós magazinnak.

A Pangea egyébként egyéves mûködése alatt már igen
nagy népszerûségre tett szert, az elsõ nyarat 90 százalé-
kos foglaltsággal zárta, és kiváló helyszínnek bizonyult
egy nemzetközi tudományos cápakonferencia számára is.

(Szerzõ: Dankó László)

Rangos elismerésben részesült a Hotel Pangea. 2019-
ben a Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázaton elsõ
lett. A díjat Budapesten adták át. 

A párizsi székhelyû Nemzetközi Ingatlanszakmai Szövet-
ség magyarországi szervezete minden évben megrendezi a
Magyar Ingatlanfejlesztési Nívódíj Pályázatot, melynek cél-
ja, hogy az ingatlanfejlesztés eredményeit bemutassa a kö-
zönségnek és a legjobbakat el is ismerje. Erre különbözõ
kategóriákban lehet nevezni, például irodaház, középület,
szálloda. Idén 24. alkalommal díjazták a legjobbakat. 2019-
ben szálloda kategóriában a Hotel Pangea hozta el az elsõ
helyet, maga mögé utasítva öt másik szállodát. Érdekesség,
hogy az összes többi díjazott budapesti épület.

SZEMPONTOKNAK KELL MEGFELELNI

A pályázatok elbírálásának fõbb szempontjai a fej-
lesztési koncepció, az építészeti értékek, a projekt meg-
valósításának mûszaki megoldása, a kivitelezés minõ-
sége, a fejlesztés gazdaságossága és eredményessége,
társadalmi hasznossága, valamint az, hogy az adott lé-
tesítmény hogyan járul hozzá a szûkebb és tágabb kör-
nyezetében lakók életkörülményeinek javításához.

– Ezek a fejlesztések, amelyeket megvalósítunk, egy-
másra épülnek. A szálloda után rendbe tettük a sétányt, és
további beruházásokat tervezünk Sóstón. Legutóbb a Rally
Eb kapcsán meg is telt minden szálláshely – mondta dr.
Kovács Ferenc polgármester. 

Gajdos László, dr. Kovács Ferenc és Gáva Attila a díjjal
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

November 16., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Színházi bestiák, Bérletszünet, Krúdy Kamara

November 18., hétfõ 14.00 Farkas vs. Piroska, Vidor bérlet, Nagyszínpad

November 19., kedd 10.00 Farkas vs. Piroska, Szende bérlet, Nagyszínpad
17.30 Mióta készülök, hogy elmondjam neked... est Gyarmati Fanni és Radnóti Mik-

lós szerelmérõl, Bérletszünet, Bencs Villa

November 21., csütörtök 19.00 Mesél a bécsi erdõ, Móricz bérlet, Nagyszínpad

November 22., péntek 19.00 Mesél a bécsi erdõ, Déryné bérlet, Nagyszínpad

„AZ OSZTÁLY BOHÓCA VOLTAM”
INTERJÚ GULÁCSI TAMÁSSAL

A fiatal színész 2013 óta tagja a Móricz Zsigmond
Színháznak. A tavalyi évadban három sikeresen meg-
formált fõszerep után a társulat elismeréseképpen meg-
kapta a Móricz-díjat. Ebben az évadban elsõ bemutató-
ja a Karinthy Frigyes Tanár úr kérem címû népszerû köny-
vébõl készült elõadás volt. Ennek kapcsán beszélgettünk
vele.

– Múlt hónapban mutattátok be a Tanár úr kérem címû
elõadást. Milyen a fogadtatása?

– Nagyon jó visszajelzéseket kapunk mind a felnõtt,
mind pedig a diák közönségtõl!

– Szeretsz fiataloknak játszani?
– A diákok mindig nagy kihívást jelentenek, ha nem

sikerül lekötni õket, „végünk”. Muszáj nekik igaz, õszinte
érzelmeket adnunk és nagyon figyelni kell rájuk, hisz épp
abban a szakaszban vannak, amikor próbálják „össze-
rakni magukat”. Olyan impulzusokat kell tõlünk kapni-
uk, amikkel tudnak valamit kezdeni a késõbbiekben. Sze-
retek nekik játszani, de pont ezért sokszor nagyon ne-
héz: állandó koncentrált figyelem szükséges. Ez persze a
többi elõadásra is igaz. Sajnos sokszor fegyelmezetle-
nek, de mindig lehet érezni, hogy ez az elõadásnak szól,
vagy pedig egyszerûen nem mondták el nekik, hogyan
kell viselkedni egy színházban.

– Te magad szerettél iskolába járni? Melyikben ismersz
inkább magadra, amikor a jó tanuló felel, vagy amikor a
rossz?

– Nem igazán szerettem iskolába járni. Már a korán
keléssel el volt rontva az egész... Akkor is éjszakai em-
ber voltam. Még most is, ha valamiért 6-kor kell kelnem,
akkor az a nap kuka. Másrészt 12 év alatt talán két olyan
tanárom volt, aki fel tudta kelteni a figyelmemet, ebbõl
egyenesen következett, hogy nem voltam jó tanuló. Min-
den mást csináltam: mûsort vezettem, rádióztam, spor-
toltam, színjátszóztam, diákpolgármester voltam stb.

– Rosszcsont voltál?
– Igen, én tipikusan az osztály bohóca voltam, egé-

szen addig, míg egy féltékeny tanárnõ le nem törte a szar-
vaimat. Hát unatkoztam. Azt hiszem, olyan fiatalon ez
nem az én hibám az iskolában.

– A következõ bemutatód, a 9-tõl 5-ig egy zenés da-
rab lesz. Hogy viszonyulsz a zenés mûfajhoz?

– Nagyon szeretem a zenés mûfajt és imádok énekel-
ni.

– Ebbõl a történetbõl készült egy film is. Megnézted?
Szeretsz megnézni darabokat, amikben szerepelsz más
elõadásban, vagy filmen?

– Nem láttam a filmet és általában nem is szeretem
megnézni a már elkészült alkotásokat. Sajnos befolyá-
sol, és akarva-akaratlanul beépítek valamit a játékomba.

– A feleséged, Kosik Anita szintén a színház társula-
tának a tagja. Hogy élitek meg, hogy közös munkahe-
lyen dolgoztok?

– Szerintem ugyanúgy, mint minden pár, aki egy he-
lyen dolgozik. Hol jól, hol rosszul. Azt hiszem, ez ter-
mészetes.

– Nyilatkoztad, hogy az elõzõ évadod nagyon zsúfolt
és nehéz volt. Ez a mostani könnyebbnek ígérkezik? Mi-
lyen szerepek várnak rád még?

– Igen, ez az évad könnyebbnek ígérkezik. A 9-tõl 5-
ig után az Úri muriban lesz még egy kisebb szerepem,
de egyelõre nem bánom. Az elõzõ évadot egy nyár alatt
nem sikerült kipihennem, most azért jóval kevesebb a
feladatom.

(Szerzõ: Szirmai Melinda)

Tanár úr kérem

Fotó: Juhász Éva
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HÓSZOLGÁLATI SZEMLE
35 JÁRMÛ ÉS 110 EMBER DOLGOZIK MAJD A SZEZONBAN

Megtartották a hagyományos téli gép-
szemlét a NYÍRVV Nonprofit Kft.-nél, a
katasztrófavédelmi szakemberek társasá-
gában. Megtörtént a személyi és mûszaki
felkészülés, hiszen a feladat közel 600 ki-
lométer részben burkolt, másrészt burko-
latlan út, parkolók és buszöblök megtisz-
títása.

A tél egyelõre még messze van, de a
naptár szerint elérkezett a hagyományos téli
gépszemle ideje a Nyíregyházi Városüze-
meltetõ és Vagyonkezelõ Kft.-nél. 35 jár-
mû és 110 ember dolgozik majd a szezon-
ban. Fõállású dolgozók, vállalkozók és köz-
foglalkoztatottak, illetve 800 tonna só, fû-
részporos keverék és 100 tonna folyami ho-
mok várja a telet a raktárakban.

– A felkészülés elsõ lépése a mûszaki
felkészülés, átvizsgálják a gépeket a kollé-
gák, a szükséges javításokat, karbantartá-
sokat elvégzik, ugyanígy a személyi állo-
mány is egy oktatáson vesz részt. 18 mun-
kagéppel és 17 egyéb gépjármûvel készül-
tünk fel a télre. Ezek a saját körzetükben a
feladatukat végzik el a hószolgálat során –
emelte ki Keczkó János, a NYÍRVV Non-
profit Kft. irodavezetõje.

A VÁROSLAKÓK MEGÉRTÉSÉT
KÉRIK

– Nálunk 24 órás ügyelet van, tehát ami-
kor bekövetkezik a „hószolgálati esemény”
– ez lehet ónos esõ, fagyás vagy havazás –,
akkor 30 percen belül elindulnak a gépek
az alásózás mûveletével, és ezt folyamato-

san végezzük. Probléma akkor szokott
adódni, ha a hóesés folyamatos, tehát az
utánpótlás újra fehérré varázsolja az útja-
inkat, így ezt a mûveletet újra és újra el
kell végezni, amíg a hóesés nem áll el. Fon-
tos tudni, hogy amíg meg nem áll a hóesés,
addig nem lehet fekete aszfaltot biztosíta-
ni.

A Magyar Közút Zrt. és a Városüzemel-
tetés szemléjén minden alkalommal meg-
jelennek a Katasztrófavédelem szakembe-
rei is, hiszen kulcsfontosságú a szerepük a
rendkívüli helyzetben.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. a téli síktala-
nítás idején 280 kilométer szilárd burkola-
tú utat, 319 kilométer burkolatlan utat, 49
kilométer kerékpárutat, több mint 15 ezer
parkolót, buszöblöket és a társaság keze-
lésében lévõ járdákat takarítja. Elsõként a
fõbb tömegközlekedési útvonalakat, majd
a járdákat és kerékpárutakat, ezután az
összekötõ utakat, végül a szervizutakat
síktalanítják.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

TÉLI FELKÉSZÜLÉS
EGYRE GYAKORIBB A SZÉLSÕSÉGES IDÕJÁRÁS

Közel 80 gépjármûvel, 10 hómaróval és
rendkívüli helyzetben azonnal bevethetõ
további 28 munkagéppel készül az idei téli
szezonra a Magyar Közút Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Igazgatósága. A megyé-
ben közel 2300 kilométeres az úthálózat,
az igazgatóság feladata ezeknek a hó- és
síkosságmentesítése. A cég vezetõi azt
mondják, felkészültek a télre, a munkáju-
kat azonban idõrõl idõre nehezíti, hogy
egyre gyakrabban fordulnak elõ szélsõsé-
ges idõjárási helyzetek.

Beindították a hómarót és megmozgat-
ták a tolólapokat is. A Magyar Közút me-
gyei igazgatóságán felsorakoztak a jármû-
vek, hogy a szakemberek átvizsgálják õket,
alkalmasak-e a bevetésre. Havazás esetén
ezeket a kombinált gépeket használja a
Közút. Elöl a tolólap dolgozik, hátul pedig
a sószóró adapter végzi a feladatát.

A Közút Szerén utcai udvarán a kombi-
nált gépekbõl csak néhány darab sorako-
zott fel, a többi a mérnökségeken várja,
hogy beinduljon a szezon. A 78 kombinált
gépjármû mellett 10 hómaró is rendelke-
zésre áll, ha nagy hó esne és még a szél is
nehezítené a közlekedést. Emellett 7 rako-
dógép, 5 gréder is segítheti a munkát. A
Közút a megyében összesen 253 munka-
társsal vág neki a téli idõszaknak. Az alkal-
mazottak 12 órás mûszakban váltják egy-
mást. Ha rendkívüli helyzet alakulna ki,
külsõs vállalkozók, további 28 géppel se-
gíthetik a munkálatokat.

CSERÉLJÉK LE A NYÁRI GUMIKAT

– Megyei szinten olyan szerzõdéseket
kötöttünk, hogy ilyen esetben 28 nagy telje-

sítményû homlokrakodót és traktor alapú
eszközhordozót tudunk még bevetni. Ezek-
ben a rendkívüli helyzetekben  nagyon szo-
ros kapcsolatot tartunk a társszervekkel, a
katasztrófavédelemmel, a rendõrséggel, a
polgárõrséggel, a védelmi bizottságokkal,
és közös összefogással tudjuk ezeket a
rendkívüli helyzeteket megoldani – mond-
ta el Óvári László, a Magyar Közút Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatóságá-
nak igazgatója.

A szemlén az is kiderült, hogy a megyei
igazgatóság raktáraiban 13 000 tonna só,
közel 180 ezer liter kálcium-klorid áll a
rendelkezésre annak érdekében, hogy biz-
tonságosan lehessen közlekedni a téli hó-
napokban. A megyei közút kezelésében
közel 2300 kilométer út áll, ezeket kell
szükség esetén letakarítani. A Közút arra is
felhívja a figyelmet, hogy az utakon közle-
kedõk is készüljenek fel a télre; cseréljék
le a nyári gumikat, és rendkívüli idõjárás
esetén csak akkor induljanak útnak, ha mu-
száj. Ilyenkor érdemes tele tankkal, meleg
ruhával, hólánccal is készülni.    

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)
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RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG NYÍREGYHÁZÁN!

„Ennyi újságíró sem volt még itt” – je-
gyezte meg az egyik helyi kolléga, be-
lépve a városháza dísztermébe. Közel
száz médiamunkás várta a Rally Hunga-
ry elõtti hivatalos sajtótájékoztatót. Ha-
talmas volt az érdeklõdés, elvégre Nyír-
egyházán dõlt el, ki Európa legjobbja
2019-ben. Chris Ingram állt az élen
összetettben, de orosz és lengyel riváli-
sa is még lõtávon belül állt. Igaz, utóbbi
már a kvalifikáció során alaposan össze-
törte autóját, így az is kérdéses volt, el-
indulhat-e. Végül – hála szerelõinek –
rajthoz tudott állni az elsõ, pénteki Szu-
perspeciálon, a RabócsiRingen.

Nyolcezer fanatikus szurkoló állt az esõ-
ben Máriapócson, a RabócsiRingen startra
várva. Az égiek megkönyörültek rajtuk,
mert estére megszûnt a csapadék, így min-
denki élvezhette az autók párosversenyét.
Látványban nem volt hiány, tûz, fényeffek-
tek, mesterséges ugratók színesítették a
versenyt. És magyar siker – Vincze Ferenc
lett a leggyorsabb.

IRÁNY A ZEMPLÉN

„Hajrá Nyíregyháza!” Legkevésbé egy
erdõ közepén, a következõ gyorsasági sza-
kasz elõtt Újhutánál várja ezt az ember.
Pedig a hegyre éppen felfelé caplató újság-
írót hasonló kiabálással fogadják a már az
út mellett álló szurkolók.

– Már tegnap este feljöttünk a hegyek-
be, itt töltöttük az éjszakát, és várjuk a raj-
tot – mesélte a nyíregyházi társaság egyik
tagja.

Majd pár perccel késõbb újabb csoport
jött, õk is messzirõl köszönnek – mintha
csak otthon lennénk. Hiába, Nyíregyházán

is sokan szeretik a rallyt. Az éllovas Ingram
megfontolt, az üldözõ Lukyanuk rettentõ-
en gyors, a bajnok Vincze Ferenc a legjob-
bak között volt. Bõ egy órával késõbb már
Mádon, a szõlõk között száguldott a me-
zõny, és sorban jöttek a cél felé a sérült
autók. A szerencsésebbek megúszták de-
fekttel, a pechesebbek autója – mint Érdi
Tiboré – a futómûvüket is elvesztették...

MINT MONTE CARLÓBAN

Közben sajtótájékoztatón bejelentették,
hogy MotoGP futamot rendeznek három év
múlva egy új pályán, mely Kelet-Magyar-
országon épül.

Füzéren, a településen keresztül haladt
a mezõny, ahogy a helyiek mondták: „ez
most a Zemplén Monte Carlója”. A magya-
rok pedig sajnos tovább fogytak, Turán Fri-

gyes viszont harmadik. Lukyanuk vezetett
az elsõ teljes nap után, de Ingram a máso-
dik, ami neki elég a bajnoki címhez.

– Próbálom tartani a vezetõ helyemet,
mert bár úgy alakult az év, ha nyerek, sem
biztos, hogy bajnok leszek, azért igyekezni
fogok. Ezeken a pályákon még szárazon
is minden kanyar rizikós, úgyhogy nem tu-
dom, mi lesz, ha esik. Remélem, gond-
mentes nap vár rám – mondta Alexey
Lukyanuk.

SZAKADÓ ESÕ, SZÁGULDÁS
A BELVÁROSBAN

Az orosz pilóta érezhetett valamit, mert
vasárnapra leszakadt az ég, a gyorsasági
szakaszok pedig sorban szedték áldozatai-
kat. Délben már a Nyíregyháza belvárosá-
ban kialakított pályán dübörögtek az au-
tók, több ezer nézõ elõtt. A 6 kilométeres
kört öt perc körüli idõvel teljesítették a leg-
jobbak. A magyarok közül Herczig Nor-
bert – aki szombaton három (!) defektet is
kapott – próbált felzárkózni, Turán Frigyes
pedig az abszolút második helyen állt.

DRÁMA A VÉGÉN

A vége aztán drámai lett. A 14. gyorsa-
ságit az esõ és a sötét miatt törölték, elõtte

pedig a brit Ingram defektet kapott, így úgy
tûnt, elúszik az Eb-cím. A fiatal angol a
Junior Eb-címrõl néhány tizedmásodperc-
cel maradt le korábban, és ekkor az lát-
szott, elúszik a felnõtt bajnokság is. Nem
tudhatta, hogy orosz riválisának is gond-
jai vannak...

– Pokoli nehéz volt, de végül minden jól
alakult – nyilatkozta könnyeivel küszköd-
ve Chris Ingram. – Köszönöm mindenki-
nek, aki támogatott – végig éreztem, hogy
sokan álltak mögöttünk, és hálás vagyok
érte. Nagyon kemény évünk volt, de nem
egyedül csináltam végig – a körülöttünk
lévõ emberek nélkül nem válhatott volna
valóra az álmunk. Ross Whittock navigá-
tor hihetetlen volt, õ a legmegbízhatóbb
ember, akit ismerek, a fellegekben járok!
A csapat is fantasztikus, csakúgy, mint az
autó! – mondta a brit pilóta.

A futamgyõztes végül Turán Frigyes lett,
16 év után nyert ismét magyar pilóta Eb-n.

– Már úton voltam a szervizparkba, ami-
kor hívott a csapat, hogy nem harmadikok
vagyunk, hanem elsõk. El sem hittem! El
kellett telnie egy kis idõnek, hogy felfog-
jam, és megmondom õszintén, nagyon

megérintett. Ez egyszerûen fantasztikus! S
hogy minek köszönhetõ a sikerünk: a
Hankook abroncsoknak, hiszen azon ke-
vesek közé tartoztunk, akik egyetlen defek-
tet sem kaptak, pedig nehezek voltak a
körülmények. Ilyen eredményben titokban
sem reménykedtem – ez egyszerûen elké-
pesztõ – mondta Turán Frigyes.

Az volt a verseny is. Folytatás 2020-ban!

Chris Ingram lett az Európa-bajnok

Turán Frigyes volt a leggyorsabb a mezõnyben. 16 év – ifj. Tóth János – után nyert
magyar pilóta Eb-futamon, ráadásul nálunk, Nyíregyházán.

Látványos volt a belvárosi szakasz, Nyíregyháza legszebb részein haladtak a rali-
autók. Brazíliából is jöttek versenyzõk. Volt, amikor egyszerre két pilóta érkezett az

Országzászló térre.

Herczig Norbertnek sokan szurkoltak Nyíregyházán, a magyar versenyzõt több defekt
is hátráltatta a hétvége során, de így is pontot szerzett

16 ÉV UTÁN VOLT MAGYARORSZÁGI FUTAM, HAZAI GYÕZTESSEL
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DIABÉTESZ VILÁGNAP RENDEZVÉNY

A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete és a Jósa
András Oktatókórház IV. számú Belgyógyászati Osz-
tálya várja az érdeklõdõket november 19-én 16.30-
tól tartandó Diabétesz Világnap rendezvényére, a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban. A helyszínen 16.00
órától ingyenes vércukor- és vérnyomásmérés. Terve-
zett program: Család és a diabétesz. Elõadó: dr. Pállfy
Zsuzsa, a IV. Belgyógyászat szakorvosa. Cukorbete-
gek lábápolása. Elõadó: Biriné Mika Borbála, a IV. Bel-
gyógyászat diplomás ápolója. Kulturális mûsor.

NYÍLT NAP A ZELKBEN

A Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvû Tagin-
tézmény a 2019/2020-as tanévben 2019. november
20-án nyílt napot tart 8.00 órai kezdettel, ahol az ér-
deklõdõ szülõk betekintést nyerhetnek az iskola ne-
velõ-oktató munkájába. Részletek: https://www.fa-
cebook.com/zelktobbmintegyiskola/.

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁSOK

Három egymást követõ hétfõn (november 25-én, de-
cember 2-án és 9-én 16.30-tól) várják az alsó tagoza-
tos szakmai munkaközösség tagjai a nyelvtanárokkal
együtt a kéttannyelvû oktatás iránt érdeklõdõ leendõ
elsõsöket. A gyermekek játékos foglalkozások kereté-
ben ismerkedhetnek az iskolai légkörrel, a választott
idegen nyelvvel.

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 11. RÉSZ

A Takarékpénztár épülete 1966-ban

A TAKARÉKPÉNZTÁR

ÉPÜLETE 1966-BAN

A Takarékpalota a Nyíregyházi Takarékpénztár Egye-
sület székházaként épült 1912-ben, Hubert József ter-
vei alapján, melynek Rákóczi utcai szárnyán az 1960-
as években a Takarékpénztár hatalmas T alakú cégére
volt látható. Az épület földszinti részén az 1951-ben
megnyílt Csemege Áruház kapott helyet, amely még
az 1960-as években is a város legnagyobb alapterüle-
tû üzlethelyisége és kávézója volt. Az elõtérben csu-
pán egy kék-fehér Wartburg 311-es gépkocsi képvise-
li az autóforgalmat. A kép hátterében a Beloiannisz
tér és a kis állomás épülete látható. 

A fotót Bakonyi Béla készítette  a budapesti Képzõ-
mûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: Holmár Zoltán történész)

(Holmár Zoltán magángyûjteménye)

NÉPKÖLTÉSZET HETE A BEMBEN

28. alkalommal rendezi meg a Népköltészet Hetét
a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola. Az ese-
mény célja, hogy egy héten át felelevenítsék a népi
kultúra szokásait és hagyományait az intézményben
tanuló gyerekek és pedagógusok. A programhoz nép-
mûvészeti kiállítás is kapcsolódik, amelynek anyagát
az iskola közössége gyûjtötte össze. A rendezvényso-
rozat ideje: november 25–29., helye: Nyíregyházi Bem
József Általános Iskola (Epreskert utca 10.).

SZALAGAVATÓ AZ                   MÛSORÁN

A Nyíregyházi Televízióban már hagyomány, hogy
minden évben mûsorára tûzi a nyíregyházi középis-
kolák szalagavatóinak felvételét, illetve annak részle-
teit, ezúttal „Szalagavató 2019” néven. Az idei a 15.
alkalom.

Szalagavatós sorozatunkban november 16-án, szom-
baton a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Közgaz-
dasági, Informatikai Szakközépiskolája és Kollégiuma
mutatkozik be.

Adásidõk: szombat 20:30, vasárnap 9:30, 20:00, kö-
vetkezõ hét szerda 20:00, csütörtök 8:30.

TÁVOLI TÁJAKON 2. JAPÁN – vetítettképes elõadás no-
vember 15-én 16.30-tól az Örökösföldi Fiókkönyvtárban.

ORPHEUM MADAMS (békebeli slágerek a swingtõl a san-
zonokig) november 16-án 16.00 órától a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. Belépõjegy az elõadás elõtt a helyszínen vá-
sárolható.

LEVÉLTÁR-TÖRTÉNETI DÉLELÕTT – amelyen az egykori
igazgatóra, Ófehértó híres szülöttjére, dr. Hársfalvi Péterre
emlékezik dr. Szabó Géza – november 18-án 10.00 órától.
Az „Ófehértó évszázadai” címû kötetet bemutatja dr. Sallai
József és dr. Reszler Gábor. Ófehértó forrásaival és a levéltár-
ral a vendégeket megismerteti: Smid Enikõ. Zárószót mond:
Simon József polgármester. Moderátor: Kujbusné dr. Mecsei
Éva levéltár-igazgató. Helyszín: a levéltár kutatóterme (Nyír-
egyháza, Széchenyi u. 4.).

LIZINKA. A Burattinó Bábszínház elõadásai – november
16-án 16.00: Lizinka, 17-én 10.00: Kukta kutya õrségben.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

RÁKÁSZ GERGELY „Lords of the organ III. – Bach, Holst,
Berlioz”  címû koncertje november 16-án 18.00 órától a Ko-
dály Zoltán Általános Iskola Kodály termében.

30 ÉV TÜKRÉBEN ÉLETEM ÁLLOMÁSAI – Vincze András
beszélgetéssel egybekötött kiállítása november 18-án 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban. Beszélgetõtárs: dr. Bi-
hari Albertné. Közremûködik: Tüneth együttes.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. „MÁSFÉL (e) + 2 h” – Pelyvás Gyön-
gyi, a Benczúr Gyula Alkotókör tagjának festménykiállítása
az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: november
19-éig. A belépés díjtalan!

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – november 19-én 15.00–17.00: saját fantázia alap-
ján könyvlapból dekoráció készítése. 21-én 15.00–17.00: CD-
re téli hangulatú kompozíció készítése.

KÖNYVTÁRI  TEADÉLUTÁN. November 19-én 16.30-tól
a Nyíregyházi Egyetem Központi  Könyvtárában (Nyíregyhá-
za, Sóstói út 31/B, „B” tanulmányi épület) folytatódik a Könyv-
tári  teadélután  címû programsorozat, melynek keretében A
báró Vécseyek címmel dr. habil. Zsoldos Ildikó, a Nyíregyházi
Egyetem Történettudományi és Filozófia Intézetének intézet-
igazgatója, egyetemi docens tart elõadást.

VÖRÖS BESTIA – vígjáték két részben az Újszínház elõ-
adásában november 19-én 18.00 órától a Váci Mihály Kultu-
rális Központban.

SAKKSZAKKÖR november 20-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

KÖNYVBEMUTATÓ. Darvasi László József Attila-díjas köl-
tõ, író, újságíró, szerkesztõ Magyar sellõ címû könyvének be-
mutatója november 20-án 17.00 órától a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Beszélgetõtárs: Kováts Judit író.

ROCKTÖRTÉNETI UTAZÁS A ROCKWISE ZENEKARRAL
– Elvis Presleytõl a Queenig – november 20-án 18.30-tól a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadásso-
rozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású alakjai.
November 21-én 17.00: Augustus császár. Elõadó: Németh
György egyetemi tanár, az MTA doktora.

A L’ART POUR L’ART TÁRSULAT ELÕADÁSA november
21-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

SZÍNSPIRÁCIÓK KIÁLLÍTÁS a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Kiállítók: Toldi-Adamis Eszter, Molnár Móni, Végsõ
Ágota. Megtekinthetõ: november 22-éig.

KEREKÍTÕ foglalkozás november 22-én 10.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓJA
november 22-én 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Beszélgetés a Kinek a szégyene? Igaz történetek, vallo-
mások címû könyv kapcsán a bántalmazásról. Témavezetõk:
Angyal Eleonóra terapeuta szakértõ és Szilágyi Marcsi kiadó-
vezetõ. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

PAPÍRSZÍNHÁZ – Janikovszky Éva: Bertalan és Barnabás
– november 22-én 16.00–17.00 órától a Vécsey utcai Fiók-
könyvtárban.

BORBÁNYAI BOR- ÉS SÜTEMÉNYVERSENY – kulturális
programokkal és tánccal egybekötött batyus bál november
22-én 17.00 órától a Borbányai Mûvelõdési Házban.

HANGFÜRDÕ Darányi „Hangadó” Lászlóval november
22-én 18.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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KRÚDY 50!
Krúdy Gyula nevét egy okta-

tási intézmény is õrzi szülõváro-
sában. A Krúdy Gyula Gimnázi-
um 50 évvel ezelõtt, 1969. szep-
tember 1-jén nyitotta ki kapuit.
A város új iskolája a Vasvári Pál
Gimnázium matematika-fizika és
biológia-kémia tagozatos gimná-
ziumi, a rádió-tv mûszerész szak-
középiskolai osztályainak, vala-
mint két általános gimnáziumi
osztályának kiválásával alakult
meg. Az iskola elsõ épülete ek-
kor még név nélkül várta a diák-
jait, de mivel a köz, ahol találha-
tó volt, a Krúdy Gyula utcából
nyílt, így a népnyelv hamarosan
Krúdyra keresztelte, amely 1970-
ben hivatalosan is a neve lett. A
névadó ceremóniáját az író lá-
nya, Krúdy Zsuzsa is megtisztel-
te jelenlétével.

1974-ben tisztán gimnáziumi
profilú iskolává vált, ahol a matematika és a biológia
tagozatos képzés mellett általános tantervû osztályo-
kat is indítottak. 1978-ban bevezették a fakultációkat,
így a tagozatos oktatást egy idõre befejezték. Az 1992/

93-as tanévtõl várják a hatosztá-
lyos gimnáziumi képzést válasz-
tó tanulókat is. A tanulói létszám
növekedése miatt az 1995/96-os
tanév végén átköltöztek a mai,
Epreskert utcai épületükbe. 1998
szeptemberétõl pedig újra bein-
dították az emelt szintû biológia-
oktatást.

Az iskola épületében két emlék-
jel is õrzi a névadó emlékét. Az
aulában látható Borbás Tibor
szobrászmûvész alkotása. Krúdy
mellszobrát az író születésének
100. évfordulója alkalmából,
1978. október 21-én leplezték le.
Ünnepi beszédet dr. Katona Béla
mondott. Az alapítás 30. évfordu-
lója alkalmából, 1999. április 16-
án, az iskola homlokzatán lelep-
lezték Sebestyén Sándor alkotását.
A szobrász plasztikáját az író Vö-
rös postakocsi címû mûve ihlette.

Az alkotást késõbb áthelyezték, így az ma a fõbejáraton
belépõket fogadja.


