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Esze Tamás szülőföldjén
A Beregi-síkságon elterülő Tarpán magasodik II. Rákóczi 
Ferenc szobra, az impozáns községháza mellett. 
 Fotó: Ladányi tóth Lajos

Két héten át tartott 
a színvonalas rendez-
vénysorozat.
FEHÉRGYARMAT. „S az értékek 
nem az épületen belül őr-
ződnek, még ha az emlékek, 
dokumentumok ki is fejez-
nek belőlük valamit. Sokkal 
inkább az iskolából kirajzott 
egykori diákok lelkében, cse-
lekvésében, mindabban, amit 
az innen indulók teremtettek. 
Sok ezren hordozzák ezeket 
az értékeket a szűkebb hazá-
ban, vagy távolabb az ország 
határain belül és kívül, tudva 
vagy öntudatlanul éltetve ez-
zel az iskolát, vagy amit min-
den iskola jelent: a tudást, 
az emberi példát…” Ezeket a 
gondolatokat Hudák Erzsébet, 
a Fehérgyarmati Petőfi Sándor 
Szakközépiskola egykori igaz-
gatónője írta az intézmény 50 
éves fennállása alkalmából 
szerkesztett emlékkönyvben.

– A tanárok és a diákok lelkes 
készülődéssel várták a dön-

tőkben bővelkedő két hetet. 
A szakmai, kulturális és sport-
versenyek elődöntői alkalmat 
adtak az iskola legjobbjainak 
kiválasztására – említette 
Nagy Tibor Zoltánné Harsányi 
Zsuzsanna, majd büszkén so-
rolta a 14 rendezvényt.

Nagyot álmodtak
– Öt tanulmányi verseny 
(közgazdaságtan, matema-
tika, irodalom-történelem, 
angol és német nyelv), négy 
sportvetélkedő (Petőfi meg-
hívásos fiú labdarúgótorna, 
Falcsik Ferenc-emléktorna, 
iskolai röplabdabajnokság és 
tanár-diák labdarúgó-mérkő-
zés), vetélkedő a meghívott 
általános iskolai csapatoknak, 
szavalóverseny, színielőadás, 
öregdiák-találkozó és termé-
szetesen az ünnepi műsor... A 
„Petőfi-hetek” rendezvényso-
rozat immár 18. éve az öregdi-
ákok találkozójával zárul.

– Jelenlegi igazgatónk, Ma-
csi Gyula és Hudák Erzsébet 

egykori direktor együtt ál-
modták meg ezt a programot. 
Sikerült nagyot álmodniuk, 
hisz ez az esemény orszá-
gosan is egyedinek számít – 
folytatta Nagy Tibor Zoltánné 
Harsányi Zsuzsanna.

A találkozóra a 30, 40, 50 
éve érettségizett diákjait várta 
vissza az iskola, hogy együtt 
idézzék fel a múltat – össze-
vetve a jelennel. Ebben az év-
ben különösen sokan tisztel-
ték meg egykori iskolájukat. 
Az ünnepség alkalmat ad arra 

is, hogy külön köszöntsenek, 
kitüntessenek egy „öreg ta-
nárt vagy öregdiákot”. 

Nem múlt el nyomtalanul
Az idén Szabó Antalné ta-
nárnőnek tapsolt a jelenlévő 
közel 170 vendég. A 106 öreg-
diák bebizonyította, hogy a 
középiskolás évek nem múl-
nak el nyomtalanul, olyan 
emberi kapcsolatok alakul-
nak ki, melyeket sem az idő, 
sem a távolság nem tud meg-
csorbítani.  KM-LTL

Petőfis hagyományokat ápolhattak

A vetélkedők hangulata remek visszajelzés volt a szervezőknek 
 Fotó: tudósítónktóL  

A nyíregyházi Arany-is-
kola diákja Londonban 
folytatja a versenyt.
NYÍREGYHÁZA. London Eye, To-
wer Bridge, British Museum, 
City, Hampton Court, Shard 
torony, Milleniumi híd, Nel-
son emlékoszlop, Nemzeti 
Galéria, Trafalgar tér. Az angol 
főváros mágnesként vonzza a 
turistákat, Birta Alízt viszont 
egészen más kerítette a ha-
talmába. A világ legnagyobb 
nemzetközi szónokversenyé-
nek (IPSC) döntőjére készül, 
amelynek májusban a ködös 
Albion emblematikus városa 
ad otthont. 

A kultúra nem luxus...
A nemzetközi oktatásügyi 
szervezet (ESU) az idén im-
már 35. éve rendezi meg a 
nagyszabású szónokver-
senyt. Összesen 50 ország 40 
ezer diákja próbált szerencsét 
az aktuális kiírásban, végül 
minden országot egyetlen 
diák képviselhet. 

Magyarországot Birta Aliz, 
a Nyíregyházi Arany János 
Gimnázium, Általános Iskola 
és Kollégium 11. évfolyamos 
tanulója reprezentálja, miu-
tán előbb megnyerte a terü-
leti döntőt, majd a Brit Nagy-
követségen az országos finálé 
után is az ő nyakába került az 
aranyérem.

– A magyarországi verseny 
megnyerésével Alíz megkap-

ta azt a csomagot, amely fel-
jogosítja a londoni részvétel-
re. A csomag tartalmazza Alíz 
szállását, étkezését, a városon 
belüli utazását, és természe-
tesen minden, a programhoz 
tartozó költségét – fejtegette 
felkészítőtanára, Medvéné 
Kendi Tímea. Alíz ki- és haza-
utazásának az összegét más 
forrásból kell előteremteniük, 
örömmel vennék az esetleges 
felajánlásokat.

A döntős diákok nagy részé-
nek az angol az anyanyelve, a 
többiek anyanyelvi szinten 
beszélik az angolt. Az előttük 
álló egy hónapban az angol 
nyelvtudás minél magasabb 
szintű elsajátítása a cél. 

– Minden évben a verseny-
zőknek egy előre megadott 
témáról kell ötperces beszé-
det tartaniuk. A témán belül 
pedig egy olyan szegmenset 
szükséges kiválasztani, ami 
kapcsolódik a főcímhez, de 

nem egyezhet meg vele. Az 
idén a főcím: „A kultúra nem 
luxus, hanem szükség”. A be-
szédet követően a zsűri és a 
jelenlévő vendégek kérdése-
ket tesznek fel a versenyző-
nek a beszédét illetően – tette 
hozzá Medvéné Kendi Tímea.

A program alatt a diákok 
műhelymunkákon vesznek 
részt, ahol a feladatokkal to-
vábbfejleszthetik retorikai 
képességeiket.

– A versenyen először hat 
csoportba osztják a verseny-
zőket, és minden csoportból 

a legjobb három jut az elő-
döntőbe. Ott két kilences cso-
portra osztják őket, ahol min-
denki kap egy témát, tizenöt 
perc felkészülési időt, és egy 
háromperces beszédet kell a 
témáról rögtönöznie. Innen 
kerül ki a három-három győz-
tes, akik a döntőbe kerülnek. 
A hat döntős az eredeti be-
szédét mondja el az összes 
versenyző és kísérőik előtt. 
Közülük hirdetik ki az első, a 
második helyezettet és a kö-
zönségdíjast.

Nem adta fel 
– Erre a versenyre három 
esztendeje készülünk felké-
szítőtanárommal. Két éve a 
második helyen végeztem az 
országos döntőn. Tavaly a te-
rületi zsűri nem választott a 
továbbjutók közé – említette 
Birta Alíz. – Nem adtam fel, 
az idén újra megpróbáltam. 
Megnyertem a régiónk ver-
senyét, a Brit Nagykövetsé-
gen tizenhárom diák méret-
tetett meg. Az idén volt hat 
diák Budapestről, és egy-egy 
Győrből, Székesfehérvárról, 
Bajáról, Debrecenből, Pécs-
ről, Szolnokról és Nyíregyhá-
záról. Remélem, minden aka-
dály elhárul az utazásom elől, 
és utána már rajtam a sor...

LAdáNyi TóTh LAjos
ladanyi@kelet.hu

Alíz (középen) nagyon várja a londoni döntőt  Fotó: magánarchívum  

Aranyat ér a nyelvtudás

Barátságot is köthetnek
A londoni döntő nemcsak arra 
ad lehetőséget, hogy a részt-
vevők fejlesszék retorikai ké-
pességeiket, hanem arra is, 
hogy a világ minden tájáról 
érkező fiatalok megismerjék 
egymást, barátságokat kösse-

nek, amely egy egész életen 
át elkísérheti őket. A szerve-
zők jóvoltából ellátogatnak 
a BBC székházába, a Globe 
színházba, a Parlamentbe, és 
egy színházi előadást is meg-
tekintenek.

KELET
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A Vakok és Gyengénlátók Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Egyesülete április 23-án nyolc 
órán át (9–17 óra között) felol-
vasónapra várja mindazokat, 
akik anyák napja alkalmából 
kedves verssel, idézettel, no-
vellával, mesével is köszön-
tenék az édesanyákat. Je-
lentkezni lehet: Nyíregyháza, 
Országzászló tér 8., 2. eme-
let, 42/407-486, 30/373-1380, 
e-mail: info@vakegy.hu.  KMhegedűs d. Géza körül mindig vibrál a levegő  Fotó: internet  

Gábor Miklós 
emlékét őrzik
IBRÁNY. Hegedűs D. Gézának 
ítélték az idén a Gábor Mik-
lós-díjat a Vígszínház Julius 
Caesar című előadásának 
címszerepében nyújtott alakí-
tásáért. Az ibrányi születésű, 
Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színész, rendező, egyetemi 
docens, a Színház- és Film-
művészeti Egyetem rektor-
helyettese, a MASZK Orszá-
gos Színész egyesület elnöke 
újabb jeles elismeréssel gaz-
dagodott. Édesapja Ibrányban 
volt pedagógus és később a 
művelődési ház igazgatója.  KM

Nyírbátorban 
találkoznak
NYÍRBÁTOR. A Debrecen–nyír-
egyházi egyházmegye Ifjú-
sági Irodája szervezésében 
április 11-én, szombaton egy-
házmegyei ifjúsági találkozót 
szerveznek Nyírbátorban. A 
találkozó témája: Párkapcso-
lat, Szexualitás, Házasság. A 
résztvevők a minorita temp-
lomban regisztrálnak (Károlyi 
u. 19.), majd az Ifjúság útja 2. 
szám alatti helyiségben hall-
gatják meg az előadásokat. A 
program táncházzal és püspö-
ki szentmisével zárul – tudat-
ta Gerhes József.  KM A minorita templom  Fotó: km  

Remélem, 
minden 

akadály elhárul az 
utazásom elől. 
BIRTA ALIZ

Nyerjen kézi mixert a Kelettel játékunk nyertesei:
Gergely László, Demecser, Hűségkártyaszám (a továbbiakban Hksz.): 2153495
jaczkovicsné Csoma Enikő, Nyírtelek    Hksz.: 228476
Nyitrai Ferencné, Nyíregyháza     Hksz.: 266960
Puskásné horváth Klára, Nyíregyháza    Hksz.: 2175438
Kelemenné Beregi Margit, Gelénes    Hksz.: 2245656
iszály Gáborné, Nyíregyháza     Hksz.: 2175422
szurovcsákné Gere Mária, Nyíregyháza    Hksz.: 2174178
Rebák sándorné, Nyíregyháza     Hksz.: 2163494
Lakatos sándor, Nagyhalász     Hksz.: 2150631
dézsi László, Nyíregyháza     Hksz.: 2175242
A nyereményeket április 10-étől június 1-jéig lehet átvenni a kelet-Magyarország 
ügyfélszolgálatán (Nyíregyháza, Dózsa Gy. u. 4–6) munkanapokon 8–16 óráig.

Kézi mixert nyertek a Kelet-Magyarországgal 

NYÍREGYHÁZA. A Móricz Zsig-
mond Színház is készül a köl-
tészet napjára: április 11-én, 
szombaton 19 órától két pódi-
umestre – Legyen világosság! 

címmel Pregitzer Fruzsina 
önálló estjére, és az Ahol meg-
szakad című zenés lírai per-
formanszra – várják az érdek-
lődőket a Krúdy kamarába. 

Pódiumest a kamarában

jó ütemben épül a szarvas utcai körforgalom  Fotó: Pusztai sándor

NYÍREGYHÁZA. – A ballagásokra 
tekintettel a kivitelező megí-
gérte, hogy június 11-ére átad-
hatjuk a beruházást – mondta 
el a jó hírt a sajtó képviselői-
nek dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város 
polgármestere április 8-án, az 
épülő Szarvas utcai körforga-
lom munkálatainak helyszí-
nén tartott szemléjén.

– A város által elnyert 440 
millió forintból felújítjuk a Ga-
ribaldi utca, a Csaló köz és az 
Arany János utca út- és járda-
burkolatait, s ebből a pénzből 
alakítjuk ki a Szarvas utca, az 
Arany János utca és a Kígyó 
utca csomópontjának körfor-
galmát is. A munkálatok jó 
ütemben haladnak, kijelölték 

a körforgalom helyét, s a Kí-
gyó és az Arany János utcai 
szigetek is elkészültek. A jövő 
héten kezdik az Arany János 
utca felmarását. A fejlesztés-
nek köszönhetőn 17 új parko-
lóval lesz több az Arany János 
és a Szarvas utcákon. Az Arany 
János utca két buszöblének 
helyét a leállósávban alakítjuk 
ki, a Szarvas utcai két megállót 
pedig új építésű öblök váltják 
fel. A körforgalmú csomópont 
ágain három méter széles 
gyalogátkelőhelyek kapnak 
helyet, az Érkertet pedig két 
gyalog-kerékpáros ág létreho-
zásával kapcsoljuk be a város 
kerékpáros közlekedésébe – is-
mertette a városvezető a beru-
házás részleteit.  KM-MJ

határidő előtt át fogják 
adni a körforgalmat


