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PARKOLÓHÁZ ÉPÜL.
Még az idén új parko-
lóházzal bõvül a Jósa
András Oktatókórház.
A létesítmény 361
jármû befogadására
lesz alkalmas.

NYUGDÍJASOK.
Folytatódik a Szépko-
rúak Akadémiája, a
Júlia fürdõben pedig a
nyugdíjasok számára
biztosított a kedvez-
ményes belépõjegy. LISZT-DÍJAS
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TE IS KAPCSOLJ! – LE
Talán még sokan emlékeznek rá, hogy 2012-ben Nyíregyháza Magyarországon elõ-

ször nyerte el a WWF Föld Órája Fõvárosa címet a helyiek elkötelezettségének és re-
gisztrációinak köszönhetõen. A város 2017-ben is csatlakozott az akcióhoz. Március
25-én 20 óra 30 és 21 óra 30 között a következõ helyszíneken kapcsolják le a tér- és
díszvilágítást: római katolikus templom díszvilágítás, római katolikus templom elõtti
szökõkút dísz- és térvilágítás, Kossuth-szobor díszvilágítás (Kossuth tér 3 darab kandelá-
ber), görög katolikus templom díszvilágítás, evangélikus templom díszvilágítás, Ungvár
sétány parkvilágítás, vásártér térvilágítás. Idén március 25-én (szombat) 20.30-ig lehet
regisztrálni a  www.foldoraja.hu  weboldalon! A jó példával elõl járó önkormányzat
bízik benne, hogy a nyíregyháziak – cégek, intézmények és magánszemélyek – ismét
sokan csatlakoznak, így is bizonyítva a környezetvédelem melletti elkötelezettségüket.

Megnégyszerezõdött azoknak a 65 éven felülieknek a
száma Nyíregyházán, akik útlevelet igényelnek, amióta
ingyenes lett az okmány kiváltása. Errõl adott hírt a Nyír-
egyházi Járási Hivatal. Március 16-ától az állami rezsi-
csökkentés második fázisában összesen 20 hatósági eljá-
rás díja szûnt meg. A magánszemélyek mellett a vállal-
kozók terheit is csökkentették.

Lejárt az útlevele, ezért jött az okmányirodába ott
jártunkkor Bárkányi Tamás. Külföldre készül egy ének-
karral és mivel Ukrajnán keresztül fognak utazni, szük-
sége van útlevélre is. Mivel betöltötte 65. életévét, már-
cius 16-ától ingyenesen válthatja ki az úti okmányt.

– Ezt nagyon kellemes figyelmességként értékelem,
ezért hasonló dolgokat kéne még csinálni, amikor oda-
figyelnek az állampolgárra, köszönjük – mondta el a
lengyel nemzetiségi önkormányzat vezetõje. A 65 és

MEGROHAMOZTÁK AZ OKMÁNYIRODÁT AZ INGYENES ÚTLEVELEKÉRT
70 év felettieknek eddig 7500 forintot kellett fizetni
az útlevél kiváltásáért vagy megújításáért, 70 fölött pe-
dig 2500 forintot. A kormány rezsicsökkentésének kö-
szönhetõen ezek a díjak szûntek meg idén március-
ban.  

 
NÉGYSZER ANNYIAN VÁLTJÁK KI

Lényegesen többen jönnek útlevelet igényelni, mióta
ingyenes lett, ezt mondta a járási hivatal vezetõje a Nyír-
egyházi Televíziónak. – Mi is tapasztaltuk, hogy a 65 éven
felülieknek az ingyenessé vált útlevél múlt hét óta nagy
sláger lett. Közel négyszeresére nõtt az ügyfélforgalmunk
a 65 éves állampolgárok tekintetében. Eddig naponta tíz
65 év feletti igényelt útlevelet, a számuk március 16. után
közel 40 fõ/napra emelkedett – mondta el  Galambos 
Ildikó.

 

ÁLLAMI REZSICSÖKKENTÉS: MÉG HÚSZ TÉTEL

Hozzátette, hogy ezen felül március közepén megszûnt
több, a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó illeték és
díj is. Pontosan húsz hatósági eljárás díját szüntette meg a
kormány, amelybõl 15 a magánszemélyek, 5 pedig a vál-
lalkozások terheit csökkenti. Március 16-ától többek kö-
zött nem kell illetéket fizetni az anyakönyvi kivonatért és a
18 éven aluliaknak az általános tételû közigazgatási eljárá-
sokért. Ingyenes lett a CSOK igényléséhez szükséges egész-
ségbiztosítási igazolás és évente két alkalommal díjmentes
lett az elektronikus tulajdoni lap lekérdezése is. Díjmentes-
sé vált az értesítési cím bejelentése és megszûnt a szállás-
adói nyilatkozattal kapcsolatos illeték is. A vállalkozók-
nak nem kell fizetniük azért sem, ha nyilvántartásban sze-
replõ adataikról állíttatnak ki hatósági bizonyítványt.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

E három õselemünk egyébként is szorosan összefügg, de e képen mindenképpen: a
víztorony tetejérõl nézhettek a földre a Lippai iskolából érkezett diákok, akik nem
a levegõbe beszéltek, amikor azt vallották: nemsokára belépnek a felnõttkorba, és
hasznosnak tartják az ilyen, figyelemfelhívó rendezvényeket. Olyat, mint amit a
Nyírségvíz Zrt. szervezett március 22-én, a Víz Világnapján, melynek keretében
238 lépcsõ megmászása árán – a hasznos információk és egy-egy pohár víz maguk-
hoz vétele után – megcsodálhatták a nyíregyházi panorámát az önkormányzati cég
Arany János utcai telephelyének tetejérõl.

VÍZ, FÖLD, LEVEGÕ

Március 26-án, vasárnap haj-
nalban kettõrõl három órára
kell elõreállítani az órát.

ÓRAÁLLÍTÁS
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EZREK A TÁNCFESZTIVÁLON

600 GYEREKNEK SEGÍTETTEK

A hétvégén ötödik alkalommal rendez-
ték meg az Abigél Országos Minõsítõ
Táncfesztivált Nyíregyházán. Hazánk
egyik legnagyobb minõsítõ versenyére
több mint ezer táncos érkezett az ország
45 településérõl, valamint Romániából és
Ukrajnából. Az eseménynek a Bem József
Általános Iskola tornacsarnoka adott ott-
hont.

A táncfesztivál a folyamatos fejleszté-
seknek és bõvítéseknek köszönhetõen
mára már Kelet-Magyarország egyik leg-
nagyobb és legismertebb versenyévé nõt-
te ki magát, így idén minden eddiginél töb-
ben vettek részt rajta, nemcsak hazánkból
is. Dr. Szûcs Lászlóné dr. Siska Katalin, a
Pro Homo Egyesület elnöke elmondta, az
elsõ táncminõsítõ versenyen még ötven je-
lentkezõ volt, mostanra pedig 220 mûsor-
számmal vettek részt.

NEM CSAK NYÍREGYHÁZÁN

A versenyzõket Magyarországon és kül-
földön is elismert szakemberekbõl, tánc-
pedagógusokból, koreográfusokból és
táncmûvészekbõl álló zsûri bírálta. A meg-
mérettetésen közel 170 arany, ezüst és
bronz minõsítés talált gazdára. Ezen felül
kiemelt arany minõsítést, illetve számos
koreográfusi és versenyzõi különdíjat is
kiosztottak. A verseny nagy népszerûségét
látva a szervezõk azt tervezik, hogy a jö-
võben a nyíregyházi mellett Nyugat-Ma-
gyarországon és Budapesten is rendeznek
majd minõsítõ táncfesztivált.

A legjobb produkciókat a Nyíregy-
házi Televízióban is láthatják majd.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

Kromoszóma Napokat tartottak márci-
us 20-a és 24-e között a Csodavár Korai
Fejlesztõ Centrumban, csatlakozva ezzel
a Down Világnap rendezvénysorozathoz.
Az érdeklõdõ felnõttek és gyerekek érzé-
kenyítõ foglalkozásokon vehettek részt, a
Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Szervezetének, vala-
mint a Mozgássérült Emberek Rehabilitá-
ciós Központjának közremûködésével.
Megtapasztalhatták, milyen lehet a más-
sággal élõknek, és megismerkedhettek a
Down-szindrómával.

A Down Egyesület Nyíregyházáról ki-
indulva kezdte meg segítõ munkáját. 2011-
ben a városban megnyitotta kapuit a Cso-
davár Korai Fejlesztõ Centrum és Játszó-

ház, ahol az elmúlt öt évben közel 600
korai fejlesztésre szoruló gyermeket láttak
el a gyógypedagógusok.

TANÁCSADÓ PONT MINDEN HÉTEN

A Down Egyesült munkatársai nemcsak
Nyíregyházán, hanem 2015-tõl Mátészal-
kán is foglalkoznak fejlesztésre szoruló
gyerekekkel. A gyógypedagógusok minden
héten egy alkalommal Tanácsadó Pontot
üzemeltetnek a szatmári városban. 2017
õszétõl pedig Budapesten is fogadják a
Down-szindrómával élõ gyerekeket és csa-
ládjukat az ottani Csodavár Fejlesztõház-
ban.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

VÖRÖS POSTAKOCSI
A Városi Galériában mutatták be a

Vörös Postakocsi irodalmi, mûvészeti,
kritikai folyóirat új lapszámát. Az ese-
ményen a kiadvány szerkesztõi olvas-
tak fel szövegeikbõl, a jazzes hangu-
latról pedig az Artézis Trió gondosko-
dott.

ÉRTÉKES KÉZIRATOK
A Szent Atanáz Görögkatolikus Hit-

tudományi Fõiskola könyvtára mutat-
kozott be csütörtök délután az Értékes
Esték programsorozat keretében. Az
érdeklõdõk az intézmény régi kézirat-
és nyomtatványgyûjteményével ismer-
kedhettek meg.

RENDÕRI ELLENÕRZÉS
TISPOL közlekedésbiztonsági akci-

ót tartott a rendõrség Szabolcs-Szat-
már-Bereg megyében március 17. és
19. között. Ezeken a napokon elsõsor-
ban a passzív biztonsági eszközök
használatát ellenõrizték, de odafigyel-
tek a jármûvezetõk józanságára is.

VIRTUÁLIS ÛRUTAZÁS
Hordozható planetáriumban eleve-

nedett meg az égbolt a nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Vécsey Károly Tagintézményében. A
diákok interaktív elõadás során ismer-
kedhettek meg a csillagászat és az ûr-
kutatás eredményeivel.

TAVASZNYITÓ BÁL
A Butykatelepi Kulturális és Szociá-

lis Egyesület szombaton tavasznyitó
bált tartott, amelyen nemcsak tagjaik,
de több nyugdíjas klub és egyesület is
képviseltette magát. Az ott készült ké-
pek is bizonyítják: minden résztvevõ
nagyon jól érezte magát.

ULÁNUSOK A MÚZEUMBAN
A lengyel hadviselés, azon belül az

ulánusok elõtt tiszteleg a Jósa András
Múzeum új idõszaki tárlata, ami június
5-éig várja az érdeklõdõket. A kiállítás
megnyitóján a lengyel hagyományõr-
zõk rögtönzött hadi bemutatót is tartot-
tak, melyen egy ágyú is eldördült.

ÁTIRÁNYÍTOTT FORGALOM
Munkagépek dolgoznak a Rákóczi

utcán, ahol kerékpárút építése miatt
felbontják a Rákóczi utca 104. és a
vasúti átjáró közötti járdaszakaszt. A
munkálatok miatt lezárták a parkoló-
kat is. A gyalogosforgalmat átirányítot-
ták a fõút mellé.
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KEDD

MEGEMLÉKEZÉS OROSON
Már 11 éve, hogy minden nemzeti

ünnepünkrõl megemlékeznek Oroson.
Így volt ez most március 15-e alkalmá-
ból is, amikor a Petõfi parkban dr. Tir-
pák György képviselõ ünnepi beszédét
követõen, többek között a Herman Ottó
Tagiskola diákjai is mûsort adtak.
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Néhány héttel ezelõtti számunkban írtunk a kórházi
parkolási nehézségekrõl. A témát jó hírrel tudjuk folytat-
ni: még az idén új parkolóházzal bõvül a Jósa András Ok-
tatókórház.

A Jósa András Oktatókórházba autóval érkezõk gyak-
ran panaszolják, hogy a kórház területén nehézkes a
parkírozás. Felvetésünkkel egyetértett Vitkai Éva, az in-
tézmény sajtófõnöke, aki elismerte: jelenleg még szû-
kösek a lehetõségek, nehéz megoldani, hogy minden-
ki, aki be szeretne a kórház területére jönni, szabad
parkírozót találjon.

A BETEGEK A LEGFONTOSABBAK

Ugyanakkor jelezte: a kórház területén belül a leg-
fontosabb feladat a betegek szállítása, mozgatása. Ezt
viszont sokszor szabálytalanul akadályozzák az autó-
sok, a sárga és fehér felfestett vonalakra állva. Ez a szûk
keresztmetszetbõl adódó probléma oldódik meg hama-
rosan.

FOLYTATÓDIK A FEJLESZTÉS

A sajtófõnök felidézte: az elmúlt négy évben új épületek-
be költözhetett a gyermekgyógyászat, a belgyógyászat, az
onkológia és a reumatológia, a sürgõsségi ellátás, ám a fej-
lesztés, a megújulás még nem ért véget. – Régi álom valósul
meg azzal, hogy év végére megoldódnak a szûk terület mi-
atti parkírozási gondok. A „Jósa András Tömbkórház pro-
jekt” címû TIOP-2.2.7-07/ 2F/2-2009-0009 azonosítószámú
projekthez kapcsolódó parkolóház kivitelezõi munkálataira
elindult a közbeszerzési eljárás, melynek sikeres lebonyolí-
tása után kezdõdhet meg az érdemi munka. Az eljárást a
fenntartó Állami Egészségügyi Ellátó Központ folytatja le.

PARKOLÓHÁZ ÉPÜL IDÉN A KÓRHÁZBAN

361 ÚJ PARKOLÓHELY

Mint ismertette: a beruházás keretében mintegy 361
parkolóhely befogadására alkalmas, bruttó 5050 négy-
zetméter beépített alapterületû, kétszintes (földszint +
emelet) parkolóház kivitelezése valósul meg a hozzá tar-
tozó 50 köbméteres tûzivíz tárolóval és 50 négyzetmé-
teres nyitott közlekedõvel. Vitkai Éva kiemelte: – A mun-
kálatok várhatóan a sikeres közbeszerzési eljárás lebo-
nyolítását követõen még ebben az évben befejezõdnek,
így 2018-ban már biztonságosabb, komfortosabb közle-
kedés és parkírozás valósulhat meg a Jósa András Okta-
tókórház területén.

3D nyomtatóval bõvült a Krúdy Gyula Gimnázium. Az
eszköz a Digitális Mintaiskola Program részeként került
az iskolába a T-Systems közbenjárásával, amivel a diákok
áprilisig ismerkedhetnek meg.

A pályázat kikötése csupán annyi, hogy a diákoknak ez
idõ alatt egy szórakoztató, ugyanakkor a tanulást segítõ
társasjátékot is el kell készíteniük vele.

DIGITÁLIS MINTAPROJEKT: 3D NYOMTATÁS A KRÚDYBAN

– Ezt a társasjátékot egyszerre négy személynek kell játsza-
nia és fontos, hogy többek között a bábuk, a kockák a nyom-
tató segítségével készüljenek el – magyarázta Király Tibor, a
Krúdy Gyula Gimnázium rendszergazdája, aki hozzátette,
ezenkívül lényeges, hogy egyedi legyen, és valamilyen tan-
tárgyhoz kapcsolódjon, s inspirálja a gyerekeket új ismeretek
elsajátítására. A pályázatnak tétje van, hiszen amennyi-
ben sikeres lesz, az iskola végleg megkapja a nyomtatót.

A Krúdy Gyula Gimnázium a Digitális Mintaiskola
Program nyíregyházi mintaintézménye. A projekt 2017-
ben indult a digitális pedagógiai fejlesztések elsõ lépése-
ként. Célja, hogy a digitális kompetenciák elsajátítását
biztosítsa mindenki számára, vagyis senki se hagyhassa
el az oktatási és képzési rendszert anélkül, hogy a mun-
kaerõpiac által elvárt digitális alapkészségekkel ne ren-
delkezne. A program keretében szeretnék elérni az isko-
lák teljes, nagy sávszélességû wifis lefedettségét, ami itt
a tervek szerint április végéig megtörténik, szintén
T-Systems büdzsébõl. Valamint, hogy az intézmények tan-
termei rendelkezzenek interaktív táblákkal, 3D-s megje-
lenítõ eszközökkel és szemüvegekkel, 3D-s nyomtatók-
kal, programozható robotokkal, továbbá különbözõ kí-
sérleteket támogató szenzorokkal és adatgyûjtõkkel is.

(Szerzõ: Zadubenszki Norbert)
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NEGYVEN ÉVE HORDJA A „PASZULYT A BÚZÁRA”

A boskobak körtétõl a füstölt kolbászig, a hetekig ér-
lelt sajttól a bimbózó árvácskákig, egymást érik most is a
friss zöldségek, gyümölcsök, hús- és tejtermékek, na meg
a csokoládék és a virágok a Búza téri piaccsarnok
elárusítóasztalain. Az alkudozások mellett persze bõven
kijut a kofák és a vásárlók között a „trécselésbõl” és a
nevetésbõl is... Így van ezzel a 84 éves Tarsoly Gyuláné,
Juliska néni is, aki – ahogy õ mondja – a piacon öregedett
meg: az elárusítótér legidõsebb kofájaként már közel 40
éve hordja a paszulyt a „Búzára”.

– Aranyos Csillagom. Én meghalok a piacért. Van egy
kis 300 öles kertem, egyedül gondozom, mindig szépen
megmunkálom. Ami ott megterem, azt hozom el ide –
kezdi a beszélgetést a fejkendõs, piros pozsgás Juliska néni,
akit piaci berkekben is csak így hívnak, na meg persze,
Mamának, Mamikának és Paszulyos néninek – nevet fel.

Juliska néni még a ’70-es évek végén, ’80-as évek ele-

jén vágott bele elõször a kofáskodásba, azóta pedig min-
den pénteken és szombaton a Búza téri piaccsarnokban
árulja portékáit.

– Az urammal régen Wartburg kocsink volt, annak a
csomagtartóját mindig jól megraktuk és úgy mentünk a
piacra. Úgy tessék elképzelni, soha, semmibõl egy szálat
sem vittünk haza, akkor a világon mindent eladtunk. Ré-
gen céklát, meg krumplit is árultunk, de már 21 éve öz-
vegy vagyok és azóta én is lejjebb adtam egy kicsit. Most
ezt a két táskát szoktam hozni. Folyamatosan ültetek va-
lamit a kertembe. Ahogy eldugdosom a hagymát, és el-
kezd kijönni, teszem is közé a salátamagot. Amikor az is
kikél, kibokrolom, így szépen befejesedik. A zellert na-
gyon szeretem, már azt is beültettem egy kis ládába. A
legnagyobb keletje nálam a fokhagymának, meg a bab-
nak van. Szép tiszta. Tetszik látni? Így megkészítem. Sze-
menként  kiválogatom, úgy is hívnak, hogy paszulyos néni
– magyarázza.

„EGY NAGY CSALÁD VAGYUNK”

– Hogy még meddig fogok ide jönni? Addig, amíg
a jó Isten egészséget ad. Ott már baj lesz, ha én az
árulásról lemondok. Szokták mondani a gyerekek,
hogy anyu, ne tessék már menni, ne fáradjon, de min-
dig azt felelem, nekem ez kikapcsolódás. Akikkel itt
árulunk, olyanok vagyunk, mint egy nagy család. Én
annyi szeretetet kapok itten, amennyit tán soha se-
hol máshol.

Juliska néni mindennapjai menetrendszerûen zajlanak.
Hétköznap a kertben dolgozik, hétvégén pedig a piacra
viszi, amit megtermelt.

– Mindig nagyon várom a hétvégét, mert akkor jöhe-
tek a piacra árulni. Korán kelek. Négykor. Elõtte nap meg-
készítek mindent. Kimérem, kicsomagolom a babot, meg
a hagymát. Tessék nézni, még ilyen zöld petrezselyem-
levelem is van. Letakartuk csutkával, meg nejlonnal, így
megmaradt. Mindent berakok este a táskába, így reggel
csak megfogom, osztán jövök. A délivel szoktam haza-
menni. Mindegy, hogy mi dolog van, ha én innet haza-
megyek, megebédelek, lefekszem, és olyan jó két óra
hosszát alszok.

„ELGYÖN ÚGYIS AZ AZ IDÕ”

– Tetszik tudni, ha valaki meghal, annak a helyire szok-
tak tenni vagy egy szál virágot, vagy egy szál gyertyát –
folytatja a beszélgetést Juliska néni. Azt mondtam itt a
vezetõségnek – akik nagyon szeretnek engem, olyan ara-
nyosak hozzám, úgy tesznek mindig, minden rendben
mamikám, minden rendben? –, hogy ide hallgassanak. Én
ne adj Isten – mert elgyön úgyis az az idõ –, ha meghalok,
tegyenek le egy ládát nekem itt a piacon, és az az óha-
jom, hogy égjen rajta majd egy szál gyertya, így emlékez-
zenek rám.

Juliska néni szerencsére még jó erõben van, azt mond-
ja, sok az ismerõse, így az áruja nagy részét is mindig el
tudja adni. Hogy lehet-e vele alkudozni?

– A vevõé a pénz, az enyém az áru. Soha nem szoktam
gorombán visszaszólni, ha engedményt kérnek tõlem. In-
kább azt felelem, nem baj, tessék venni máshol, piacon
vagyunk. De azért lehet velem alkudozni. Pláne ezeknek
az aranyosaknak, akik visszajárnak hozzám...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

BÕVÜLÕ KEDVEZMÉNYEK A NYUGDÍJASOKNAK
Hamarosan megjelenik a tavalyi Élettörténetek Nyír-

egyházán címû pályázat anyagait összegyûjtõ kiadvány,
folytatódik a Szépkorúak Akadémiája, a Júlia fürdõben
pedig most már egész évben – minden hétfõn – elérhetõ
a nyugdíjasok számára biztosított kedvezményes belépõ-
jegy.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester napirend elõtti beje-
lentésével indult kedden az Idõsügyi Tanács soron követ-
kezõ ülése, ahol elhangzott: elõreláthatólag májusban
megjelenik a tavalyi Élettörténetek Nyíregyházán címû
pályázat anyagait összegyûjtõ kiadvány. Az idõsek nagy
örömére kiderült az is, hogy a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. idõ-
seknek nyújtott korábbi kedvezményei nemcsak, hogy

megmaradnak, de tovább is bõvülnek. Dr. Podlovics Ro-
land vezérigazgató kiemelte, ezentúl a nyugdíjasok ked-
vezményes áron léphetnek be minden hétfõn – év végéig
– a Júlia fürdõbe. A tanács ülésén az is elhangzott, hogy
idén újra megrendezik a Generációk egymás közt címû
vetélkedõt, mi több, folytatódik a Szépkorúak Akadémiá-
ja is, ami várhatóan áprilisban indul, és kéthetente szer-
dánként 15 órától fogadja majd az érdeklõdõket a Váci
Mihály Kulturális Központban. Fintor Károlyné, az Idõs-
ügyi Tanács titkára hangsúlyozta, programjaikkal a város-
ban élõ nyugdíjas korosztályt szeretnék megmozgatni és
aktívabbá tenni.                  (Szerzõ: Zadubenszki Norbert)

TÖBBEK KÖZÖTT EZEKKEL A KEDVEZMÉNYEKKEL ÉLHETNEK A SZÉPKORÚAK NYÍREGYHÁZÁN

AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕ
Senior 62 év felettieknek 2900 Ft
nyíregyháziaknak 2000 Ft
Nyugdíjas belépõjegy a hét elsõ munkanapján 1900 Ft
nyíregyháziaknak 1300 Ft

HOTEL FÜRDÕHÁZ
Senior belépõjegy hétköznap 1600 Ft
hétvégén, munkaszüneti napokon 2100 Ft

TÓFÜRDÕ
Senior (62 év felett)
nem nyíregyházi lakosoknak 1300 Ft

délutáni belépõjegy 1200 Ft
Senior (62 év felett)
nyíregyházi lakosoknak hétköznap 700 Ft
hétvégén 1100 Ft
délutános belépõjegy hétköznap 600 Ft
hétvégén 800 Ft

JÚLIA FÜRDÕ
Nyugdíjasoknak 1600 Ft
nyíregyháziaknak 1200 Ft
Nyugdíjas nap a hét elsõ munkanapján
(egész évben) 1300 Ft
nyíregyháziaknak 900 Ft

SÓSTÓ ZOO (NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK)
Nyugdíjas belépõjegyek 70 éves korig 2000 Ft
70 éven felülieknek 600 Ft
Ha az összlétszám meghaladja a 15 fõt
(ez lehet vegyes korcsoport is), akkor csoportos
kedvezményt lehet kérni.
Ez esetben a nyugdíjas csoportos jegy 1200 Ft

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
62–70 év közötti nyugdíjasoknak 500 Ft
Senior belépõjegy 70 év felettieknek  ingyenes
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KÉMÉNYSEPRÉS: A LAKOSSÁGNAK INGYENES,
A VÁLLALKOZÓKNAK NEM

Mint ahogy azt már korábban megírtuk, tavaly július
elsejétõl ingyenessé vált a kéményseprõipari közszolgál-
tatás a lakossági szektorban. Abban az esetben azonban,
ha a lakóépületbe egy gazdálkodó szervezet (akár egyé-
ni vállalkozó) van bejegyezve, akkor a kémény a szabá-
lyok szerint már nem lakossági kéménynek minõsül, vagyis
más feltételek vonatkoznak rá.

A napokban egy olvasói levél érkezett be szerkesztõsé-
günkbe, amelyben a városlakó arra kért minket, hogy se-
gítsünk neki választ adni arra, hogy ha egyszer ingyenes-
sé tették a kéményseprést, tõle miért várnak el mégis 12
000 forintot a szolgáltatásért. Az írását az alábbiakban teljes
terjedelmében közöljük.

OLVASÓI LEVÉL

„Tisztelt Nyíregyházi Napló!
Egy számomra egyelõre érthetetlen dologban sze-

retném a segítségüket kérni. A napokban az ismerõ-
söm felháborodva mesélte nekem, hogy több mint
tízezer forint kéményseprõi díjat kell befizetnie, pe-
dig elvileg a kéményseprés már ingyenes. Felhívta a
figyelmemet arra, hogy mivel én is egyéni vállalkozó
vagyok (esküvõi fotózással is foglalkozom), és az in-
gatlanom értelemszerûen egyben a vállalkozásom
székhelye is, hiszen nincs külön céghelyem, valószí-
nûleg hamarosan nekem is fizetnem kell majd. Akkor
most kinek kell fizetnie és kinek nem?

Köszönettel: Egy hûséges olvasójuk”

A VÁLLALKOZÓKNAK FIZETNI KELL

Az olvasó levelét továbbítottuk a Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatósága felé, ugyanis
mint ismert, tavaly július elsejétõl a lakossági szektorban
õk vették át a szolgáltatást. Mukics Dániel, tûzoltó õrnagy,
helyettes szóvivõ hangsúlyozta, a katasztrófavédelem csak
a lakossági szektorban végez kéményseprést, ezen belül
is csak azokon a területeken, ahol a feladatot a megyei
jogú város önkormányzata nem vállalta tovább (így van

ez Nyíregyházán is – szerk.). Az ipari kürtõket és a gaz-
dálkodó szervezetek tulajdonában (egyéni vállalkozóknál
is) lévõ kéményeket Nyíregyházán változatlanul a
Kéményseprõipari Kft. ellenõrzi.

ÉVENTE VAGY KÉTÉVENTE ELLENÕRIZNEK

Valkó Attilától, a Kéményseprõipari Kft. ügyvezetõ-
jétõl megtudtuk, a gazdálkodó szervezeteknél, így az
egyéni vállalkozóknál is, megrendelésre végzik el az
ellenõrzéseket, illetve a kéményseprõk felkeresik azo-
kat a címeket, ahol a nyilvántartás szerint lejárt az
ellenõrzés határideje. Az ellenõrzés megrendelésének
gyakorisága a tüzelõberendezés fajtájától függ. Zárt
és nyílt égésterû, gázüzemû fûtõeszközhöz csatlakoz-
tatott égéstermékelvezetõ esetén kétévente, minden
egyéb tüzelõeszközhöz csatlakoztatott kémény ese-
tében évente megy a kéményseprõ. Mivel az egyéni
vállalkozók is gazdasági szerveknek minõsülnek, így
a szolgáltatásért nekik is fizetni kell készpénzben vagy
átutalással. Ennek összege vegyes és gáztüzelés ese-
tében is eltérõ, így 9000 és 12 000 forint között mo-
zog a szolgáltatás díja – magyarázta.

Ha egy társasház valamelyik lakásába egy gazdálkodó
szervezet van bejegyezve, akkor a gyûjtõkémény ellenõr-
zése és tisztítása esetén a gazdálkodó szervezetnek a
munka rá esõ részét kell csak kifizetnie – folytatta a tájé-

koztatást Mukics Dániel, tûzoltó õrnagy, helyettes szóvi-
võ. – Például egy olyan tízlakásos társasházban, ahol az
egyik lakás egy kft. székhelye, ott a társasházban élõ ki-
lenc kéménytulajdonos részére ingyenes a kéményseprés,
a kft. székhelyéül szolgáló lakás tulajdonosának pedig az
elvégzett munka egy tizedét kell megfizetnie. Ha nem
gyûjtõkéményrõl van szó, hanem a gazdálkodó szervezet
székhelyéül szolgáló lakásnak egyedi kéménye van, ak-
kor a kéményseprés díját a gazdálkodó szervezetnek kell
megfizetnie.

NEM KELL MEGRENDELNI

– Az ingyenes lakossági sormunkát sem kell meg-
rendelni, a kéményseprõk maguktól fel fognak keres-
ni mindenkit. Ez a kiértesítéssel kezdõdik, ilyenkor a
kéményseprõk egy értesítést hagynak a postaládában,
hogy mikor fognak érkezni. Ha a megadott idõben a
kéményseprõ nem találná otthon a kéménytulajdonost,
újabb idõpontról hagy értesítést a postaládában. Ha a
sormunkát a kéményseprõ a második idõpontban sem
tudja elvégezni, akkor egy újabb papírt hagy a posta-
ládában. Ezen már az fog állni, hogy 30 napon belül
egyeztetni kell egy új, közös idõpontot, amikor elvé-
gezhetõ a kémény ellenõrzése és tisztítása. A lakossá-
gi kéményseprésért nem kell fizetni. Nemcsak ott lett
ingyenes a szolgáltatás, ahol a katasztrófavédelem
vette át a feladatot, hanem mindenhol. A szolgáltatás
azonban csak akkor ingyenes, ha a kéményseprõ el
tudja végezni az ellenõrzést az elsõ vagy a második
ellenõrzési idõpontban. A harmadik, közösen egyez-
tetett idõpontban elvégzett munkáért már ki kell fizet-
ni a kiszállási díjat, körülbelül 500–700 forintot, de
azt sem a helyszínen készpénzben, hanem csekken
vagy átutalással. Ugyancsak fizetni kell a sormunkán
túl megrendelt egyéb szolgáltatásokért. Akinek bár-
milyen kérdése van a kéményseprés témakörében,
felteheti azt a katasztrófavédelem kéményseprõipari
ügyfélszolgálatán. Az ügyfélszolgálat hívásához a
1818-as hívószám tárcsázása után a 9-es, majd az 1-
es menüpontot kell kiválasztani-tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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FUKUSHIMAI KATASZTRÓFA: KÉT BÕRÖNDBE

CSOMAGOLTÁK AZ ÉLETÜKET
2011. március 11-én, helyi idõ szerint 14 óra 46 perc-

kor a Richter-skála szerinti 9,0-s erõsségû földrengés rázta
meg Japán keleti partvidékét, amit aztán cunami köve-
tett, 10 méteres hullámokkal. Ezek romboló hatásai sú-
lyos nukleáris üzemzavarok és balesetek sorozatát indí-
tották el a fukushimai reaktorokban, amit a csernobili
katasztrófa után a valaha történt legsúlyosabb atombal-
esetként tartanak számon. A nyíregyházi Popovics Péter
10 évet élt Japánban, de a baleset után három nappal
családjával két bõröndbe összecsomagolta addigi életét
és maga mögött hagyta Yokohamát…

A fukushimai atomkatasztrófa után hozzávetõlegesen
159 ezer embert evakuáltak az érintett zónákból, de a
baleset dátuma a Popovics család emlékezetébe is örökre
beivódott. Péter 10 évet élt Japánban, és a Fukushimától
280 kilométerre lévõ Yokohamában „vészelte” át a 2011.
márciusi történelmi földrengést, melynek következményei
gyökeresen megváltoztatták mindannyiuk életét. A köz-
gazdász és energetikai szakértõ most úgy döntött, köny-
vet ír minderrõl, ami a földrengés napjától számítva napi
bontásban mutatja be a katasztrófa kibontakozásával pár-
huzamosan a velük történteket mindaddig, amíg el nem
hagyták Japánt. A memoár nyíregyházi bemutatójának dá-
tumához közeledve a szerzõ emlékeirõl, a jelenrõl, na meg
a jövõrõl beszélgettünk, szinte pont hat évvel az atombal-
eset után...

KORMÁNYÖSZTÖNDÍJJAL KERÜLT JAPÁNBA

Popovics Péter Nyíregyházán született, a Zrínyi Ilona
Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait. Har-
madéves korában változás következett be az életében, cse-
rediákként egy évet az Egyesült Államokban tölthetett. Az
ott szerzett élmények azonban annyira pozitívan hatottak
rá, hogy úgy döntött, külföldön szeretne tovább tanulni.
Az érettségi után fél évet a Corvinus Egyetem közgazdász
szakára járt, majd egy kormányközi ösztöndíjnak köszön-
hetõen Japánba került.

– Japán akkor a világ második legerõsebb gazdasága volt.
Vonzott a modern világ: a mûszaki dolgok, az innováció, a
technológiai újítások, a fejlesztések – kezdte a beszélge-
tést. – Az elsõ évem intenzív nyelvtanulással telt, majd el-
végeztem a négyéves alapképzést, közgazdász szakon, ezt
követõen pedig egy kétéves mesterkurzust is teljesítettem,
de azt már környezetmérnök szakon, ugyanis nagyon ér-

SOKKOLÓ LÁTVÁNY VOLT

– Március 11-e, péntek délután volt. Fél három után
pár perccel megmozdult a föld. A munkahelyemen
voltam, egy 11 emeletes épület 3. szintjén, éppen a
nyomtatóból hoztam vissza a papírokat. Két dolog
futott át az agyamon: vagy vészkijárat és minél ha-
marabb elhagyom az épületet, vagy visszaszaladok
az íróasztalhoz és felveszem a védõsisakot, aminek
minden japán irodaépületben kötelezõen lenni kell,
pont azért, hogy ha hasonló eset történik. Közelebb
voltam a vészkijárathoz, így azt választottam. A fele-
ségem akkor a két hónapos kislányunkkal a yokoha-
mai kórházba tartott kontrollvizsgálatra, õket a föld-
rengés egy parkolóházban érte. Ezek után egy, más-
fél óra elteltével már a híradásokban is láttuk a
cunamiról szóló tudósításokat, ami sokkoló, szörnyû
látvány volt. Leállt a tömegközlekedés, a kommuni-
káció, terheltek voltak a vonalak. Az volt a szeren-
cse, hogy skype segítségével tudtunk kommunikálni
a feleségemmel, hogy mi van velük, mi legyen a kö-
vetkezõ lépés.

emeleten volt, mikor hazaértünk, katasztrofális állapotban
találtuk. Minden a földön hevert, az iratok, a könyvek, az
étkészletek. Másnap délután láttuk a közvetítést a hidro-
génrobbanásról, akkor már megfordult a fejemben, talán
el kellene hagyni a fõvárost és környékét. A katasztrófa 3.
napján aztán hajnalban, ahogy felkeltünk és meghallot-
tuk a legfrissebb híreket az erõmûvel kapcsolatban, úgy
döntöttünk, elhagyjuk Yokohamát, hogy minél távolabb
legyünk a katasztrófa helyszínétõl, és Osakába megyünk
a barátokhoz, ismerõsökhöz. Két bõröndbe próbáltuk meg
bepasszírozni a 10 éves életünket.

Péter családjával március 15-én már repülõre ült, elõ-
ször Hong Kongba, majd Amszterdamba, onnan Bécsbe
és végül Nyíregyházára utaztak a katasztrófa elõl. Felszá-
molták ottani életüket, hazaszállíttatták ott maradt holmi-
jaikat, április elsején pedig Péter már Kölnben állt munká-
ba. Ahogy õ mondja, ott nulláról kezdték el újra felépíteni
az életüket. Azóta már Budapesten élnek, felesége a Ja-
pán Nagykövetségen dolgozik, saját maga pedig japán
piacra jutási vállalati tanácsadással foglalkozik.

Fukushima: Maradjunk vagy menjünk? címû könyve,
amelynek bemutatóját várhatóan májusban tartják majd

Nyíregyházán, elsõsorban a gyerekeinek nyújt magyará-
zatot a család gyökereire, és feldolgozza családjuk azon
megpróbáltatásait, melyekre a fukushimai atomerõmû bal-
eset következtében az események sodrása nem adott le-
hetõséget. Péter azt mondja, egyszer még szeretne vissza-
menni Japánba hosszabb-rövidebb idõre, hiszen a történ-
tek ellenére is, rengeteg élettapasztalattal lett gazdagabb
az ott eltöltött 10 év alatt. Éppen ezért, mint mondja, egy

SZÓBA KERÜLT 50 MILLIÓ LAKOS EVAKUÁLÁSA

– A földrengés utáni harmadik napon, amikor elin-
dultunk Osakába, este már hallottuk, hogy az elsõ su-
gárfelhõk Tokiót is elérhetik, így egyértelmûvé vált szá-
munkra, hogy vissza, abba az irányba nem megyünk és
az is, hogy egy két hónapos kisbabával bõröndbõl soká-
ig nem lehet élni. Az atomerõmû kapacitásának kiesése
miatt rotálódó áramkimaradások voltak. Csernobil em-

léke élt az emberben, nem akartunk kockáztatni. Kan
Naoto, akkori miniszterelnök pár évvel az esemény után
nyilatkozott, és elmondta, hogy ha 1-2 nappal koráb-
ban elkezdi a szél déli irányba fújni ezt a felhõt, akkor
olyan szenárió is fennállt volna, hogy az erõmû 250 ki-
lométeres környezetét, így közel 50 millió lakost eva-
kuálni kellett volna, beleértve a fõvárost, Tokiót is.

Fotók: internet

dekeltek a megújuló energiaforrások és a klímaváltozás.
Japán a lehetõségek tárháza. Az ottani emberek kedvesek,
megértõek, barátságosak és tényleg minden flottul megy.
Persze, tapasztaltam negatívumokat is, például óriási tö-
meg van ott, és a napi szintû ingázás is sok idõt elvesz a
mindennapokból. Az egyetem elvégzése után egy német
mûszaki szolgáltatásokkal foglalkozó céghez kerültem.
2011. március 11-én, pénteken ott ért a földrengés, ami
aztán gyökerestõl megváltoztatta az életünket...

– A földrengés után 2-3 órával sikerült találkoznom a
feleségemmel és a kislányommal – idézte fel emlékeit
Péter. Néhány kollégámnak segítettünk hazajutni, majd
bementünk egy boltba, hogy tartós élelmiszereket vegyünk,
mert nem tudtuk, mit hoz az elkövetkezõ pár nap. A ja-
pán háziasszonyok megrohanták elõttünk a boltot, majd-
hogynem az egész üres volt. A lakásunk pedig... a 13.

kis életbölcsességgel zárja a könyvét: Aki teheti, lépje és
próbálja meg, ha csak rövid idõre is, hogy milyen az élet
egy teljesen más világban...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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LOMTALANÍTÁS 2017.
A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft., mint az Észak-
Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. közszolgáltató alvállalkozója,
2017. április 1-jén Nyíregyháza város belterületén és Oroson lomtalaní-
tást hirdet.

A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban képzôdött, de a
szabványos gyûjtôedényekben el nem helyezhetô, nagydarabos lomhulladé-
kot szállítja el.
A lakosok a lomtalanításra kijelölt nap folyamán, a lomtalanítási táblával
ellátott helyekre, illetve a családi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulla-
dékgyûjtô edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.

A település tisztaságára való tekintettel kérjük Önöket, a gyûjtési napot követôen
már ne helyezzenek ki lomokat, mivel azokról a területekrôl, ahonnan már elszál-
lítottuk a feleslegessé vált dolgokat, nem áll módunkban ismét szállítani!
A lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhetô ki építési és bontási hulla-
dék, veszélyes hulladék, elkülönítetten gyûjthetô papír-, mûanyag és fémhulla-
dék, biohulladék, ipari, mezôgazdasági vagy szolgáltatási tevékenység során kép-
zôdött hulladék. A lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a
jármû- és gyalogosforgalmat ne akadályozza, a szállítójármû részére jól megkö-
zelíthetô legyen, a zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon bal-
eset vagy károkozás veszélyének elôidézésével.

2017. április 1.
Nyíregyháza belterület: Belváros, Malomkert, Bujtos, Felsôpázsit, Hímes,
Huszártelep, Jósaváros, Kertváros, Korányi kertváros, Örökösföld, Érkert

Oros

A fentiektôl eltérô területen élôk a lomtalanítás pontos idôpontjait megtalálhatják
a már kiosztott hulladékszállítási naptárakban, valamint a TÉRSÉGI HULLA-
DÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft. honlapján, a www.thgkft.hu oldalon, a
LETÖLTHETÔ menüponton belül a Hulladékszállítási naptárak 2017-es doku-
mentum cím alatt.

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

Tel./fax.: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu, www.thgkft.hu

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2017/2018-as nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2017. április 24-én (hétfõ) és 2017. április 25-én (kedd) 7.30–18.00 óra
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

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

Az óvodába a 2017/2018-as nevelési évre a 2014. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2017/2018. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

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

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

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

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

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, 2017.
április 24-éig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvételt biztosító óvoda
vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi) fenntartású óvodába kívánja beíratni a
gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másolatát
küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Az óvodai jelentkezés nem jelenti egyúttal az óvodába történõ felvételt is, a kérelmek
elbírálását követõen a felvételrõl szóló értesítésben megjelölt idõpontban kerül sor a be-
iratkozásra!

Nyíregyháza, 2017. március 14.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Ezúton szeretnék minden kedves Gaz-
dálkodót értesíteni arról, hogy pályázatot
nyújtottam be EMVA – Fiatal mezõgazdasági ter-
melõk indulásához a 2014. évben igényelhetõ
támogatási jogcímre (6.122.01.01). A sikeres pá-
lyázat révén kapott támogatással önálló mezõ-
gazdasági vállalkozást hoztam létre. A jövede-
lempótló támogatás és további támogatási le-
hetõségek igénybevételével vállalom, hogy élet-
képes gazdaságot mûködtetek, és 2020-ra a gaz-
daságom mérete legalább 10.62 EUME lesz. Fõ
tevékenységem: Almatermesztés.

Ilyés Károly (4371 Nyírlugos, Mihálydi 117.)
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Szabó Dénes valamivel 40 éves kora elõtt, fia, Soma
pedig kicsivel túl a 40-en lett Liszt-díjas karnagy. Kitün-
tetését 2017. március 15. alkalmával kapta meg.

Szabó Soma a Banchieri Énekegyüttes alapító tagja, a
Cantemus Fiúkar és a Cantemus Vegyeskar karvezetõje, a
Szabolcsi Szimfonikus Zenekar karmestere, a Mûvészeti
Szakgimnázium zenetörténet-tanára, nemzetközi karve-
zetõi és énekkari mesterkurzusok szereplõje. Három fiú
édesapja.

Ki lesz a következõ Liszt-díjas a családban? Hunor, a
nagyfiú? Azt mondja Szabó Soma, az édesapa, hogy fia
ugyan nagyon szeret zenélni, tehetsége is van hozzá, de
jól látszik, oly sokfelé lehet irányítani, nem biztos, hogy
szerencsés, ha egy ilyen „lehetetlen ” szakmára teszi fel
az életét. S bár most Szabó Soma a téma, nyilván megke-
rülhetetlen a kérdés, példakép volt-e az édesapja?

– Mindenképpen. Nem akartam én õt követni, de egy-
értelmû volt a pályaválasztásom.

– Enyhe presszúrát sem gyakoroltak a zenész pálya irá-
nyába?

– Nem, de arra nógatni kellett, hogy gyakoroljak. Hege-
dûsként kezdtem, s nem nagyon volt kedvem magányosan
napi két-három órát eltölteni a négy fal között. A közösségi
élmény már akkor is többet jelentett számomra! Akkoriban
indult a Banchieri Énekegyüttes, s az tetszett, hogy többen
együtt alakítottuk a zenét. Én a zenében a harmóniák bû-
völetében élek, a hegedû pedig melodikus hangszer.

KARNAGYI KITÜNTETÉS A CANTEMUSNÁL

nem volt ez otthon tiltott gyümölcs. Nehezek ezek a mû-
faji kategóriák. Mélyebbnek érzem azt az élményt, ami-
kor az intellektusom is reagálni tud valamire.

– Minden családban van egy szokás és hagyományrend-
szer. Ugyanazt élitek a családoddal most, vagy tudato-
san eldöntötted, mi az, amit másképp csinálsz? Viszed
tovább az apai mintát?

– Elképzelhetõ, hogy sok mintát követek. Mégis úgy
érzem, hogy a személyiségem más, mint az édesapámé.
Én szemérmesebb vagyok, s nem találom meg az embe-
rekkel olyan könnyen a hangot, mint õ. Ezt mindig cso-
dáltam benne! A tanításban sem volt az elején egyszerû a
dolgom. Ha társaságba kerülök, inkább a periférián mara-
dok. Õ, ha belép egy terembe, biztos hamarosan körülöt-
te forog a világ.

– Gondolom, nem cél ez nála, inkább eszköz – a mun-
kájához. Neked kitaposott úton lehet haladni.

– Ahogy hallom a legendákat, õ rossz gyerek volt. Én
nem. Õ tûzrõl pattant, a jég hátán is megélõ típus, a csa-
ládban sokadik gyerekként nem nevelték agyon. Tudom,
hogy azt a fajta fanatizmust, munkába merülést – a taní-
tásban, az iskolában, az énekkarban – három gyerek mel-
lett nem szeretném. Sajnálom, hogy kevés idõ jut rájuk,
fõleg nyáron, az utazások miatt. Szeretném látni az õ ott-
honi életüket.

– De ti bent voltatok szüleitekkel az iskolában!
– Igen, nem volt ezzel gond, de ma már más a világ,

másképp mûködnek a dolgok! Sokat gondolkodom a mun-
ka és a család közötti egyensúly megteremtésén.– Értem, csapatjátékos vagy, nem vágytál szólista sze-

repre. Valami mesebeli történet rémlik nekem a Banchieri
megalakulása körül...

– Édesapám énekórán mutatta meg az angol King’s
Singers felvételeit, s ennek mintájára nyolcadik után né-
hányan komolyan vettük, hogy együtt énekelünk. S jöttek
a sikerek! Az akadémiai továbbtanulásnál aztán már egy-
értelmû volt, hogy a karvezetés, az éneklés irányába ér-
demes elmozdulni. A hegedût mostanában már csak nosz-
talgiából veszem elõ. De a Banchieri él a mai napig, s úgy
tûnik, hogy van jövõje is. Épp most jártunk Londonban
egy Kodály emlékmûsorral, de hívtak bennünket Hanno-
verbe, aztán nyáron Hong Kongba megyünk.

– A Banchieri olykor megenged magának egy-egy
könnyûzenei feldolgozást is. A Beatles csak koncert végi
ráadás szám lehet?

– A rengeteg énekegyüttes között kevés van, aki igazán
értékes zenét mer felvállalni. Azok a hagyományok, me-
lyek az utóbbi öt évszázadban ezt a fajta énekkultúrát ki-
építették, érdekesebbek számunkra. Ahogy a Banchieri
mosolygós jelmondata tartja: Csináld jól az egyiket, és
élvezd a másikat!

– Léteztek-e egyáltalán rockos, popos lemez-koncert
élményeid, elvágyódásod?

– Emlékszem, nyolcadikban cserélgettük a Pet Shop
Boys, meg a Queen kazettákat – ezek mentek akkor. Rá-
csodálkoztunk, aztán lecsengett, és nem vágytam rá. De

– Ildikó, a feleséged tehetséges zenész, énekes. Ido-
mult a Szabó család szokásaihoz?

– Õ egy nagyon erõteljes jellem. Idomult is, de sokat
alakított a családunk életén. Ügyesen tudja a dolgokat be-
folyásolni. Látom, hogy neki elég nagy lelki terhet jelent,
hogyan tartsa egyensúlyban a mérleg két serpenyõjét.

– Strand, kirándulás, mozi?
– Persze! Sóstó, aztán a tiszatelki szabad strand. Ha-

gyományként a családunk szívesen viszi tovább ezeket a
helyeket. Aztán gyerekkoromban elmentünk a Krúdy mo-
ziba, ha valamilyen nagyon jellegzetes filmet adtak. Em-
lékszem, hogy apa általában nagyon csalódottan jött ki.
Más nagyon nem volt. Most sok egyéb lehetõség van! Csak
idõ nincs. Hunor, a nagyfiam focizik, úszik, kürtöl, zon-
gorázik, külön órák és külön programok. Nehéz rendsze-
rezni az életet.

– Esetleg vágyna szólóénekesi karrierre? Elég neki a
helyi közeg?

– Nem hétköznapi az õ zenei karrierje. Múltja és jövõ-
je is van. Ami nekem büszkeség és nagy élmény: hívták
már õt máshova énekelni. Szóval az õ adottságaival és
tehetségével neki is lenne más lehetõsége. De nagy él-
mény számára a Banchierivel közös munkánk. Itt a csa-
lád, és az én kötöttségeim.

– Segítõkész vagy otthon, a hétköznapi munkákban?
– Ó, nagyon rendes vagyok! Nem megy másként. Dol-

gom van a gyerekek körül és a háztartásban is.
– Milyen a kapcsolatod Barbarával, a nõvéreddel?
– A szomszédom! Összefonódott az életünk otthon és az

iskolai feladatok során, a Cantemusban is. Nekem õ mindig
a nagy nõvér marad, én csak a sor végén kullogtam.

– Arra kíváncsi lennék, hogy mit szól most az öcsikéjé-
hez?

– Olyan természetes a létezésünk, hogy ezen nem is gon-
dolkodtunk. Ami most aktuális a Cantemus Vegyeskarban,
hogyan lehetne közelíteni a professzionális létezés felé. Ezen
dolgozunk. A legnagyobb élmény persze, amikor otthon va-
gyunk. Mindig van valami szerelni való. De a legszebb, ha
együtt vagyunk a gyerekekkel!    (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere, va-
lamint Hoppál Péter, kultúráért felelõs államtitkár ki-
emelkedõ népmûvészeti munkásságának elismerése-
ként Martin György-díjban részesítette Vavrinecz And-
rást, a Nyíregyházi Egyetem Zenei Intézetének mû-
vésztanárát, a Hagyományok Háza népzenekutatóját.
Dr. Bubnó Tamás, a nyíregyházi Szent Atanáz
Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola docense, egy-
ben a Szent Efrém Férfikar alapítója és mûvészeti ve-
zetõje pedig a magyar nemzeti kultúra, mûvészi alko-
tómunka területén végzett kiemelkedõ mûvészi érték-
teremtõ munkája elismeréseként érdemes mûvész lett.
Õket is megszólítjuk a közeljövõben.
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„Hangszert a kézbe”
– könnyûzenei játéktér Nyíregyházán

Valóságos csoda, ami elindult az országban
az NKA, a Cseh Tamás Program és a HANOSZ
gondozásában. A könnyûzene világát hozzák
testközelbe a szervezõk annak az interaktív
programsorozatnak a keretében, amely márci-
us 28-án érkezik városunkba. Az ötnapos ren-
dezvény tematikus órákat, hangszersimogatót  és
kiállítást  ölel fel egyszerre. Számtalan gitárhoz,
zongorákhoz, dobszerkóhoz és ki tudja még mi
mindenhez  ülhetnek le a fiatalok és próbálhat-
ják ki, szakavatott zenészek segítségével. Az él-
ményt magas szintû technikai háttér  teszi  még
izgalmasabbá, amibe szabályosan belefeledkez-
nek a diákok.

A támogatók jóvoltából a belépés mindenki
számára díjtalan. A csoportok reggel fél kilenc-
tõl délután négy óráig látogathatják a rendez-
vényt, míg az egyéni látogatók délután kettõtõl
este hatig kalandozhatnak a programok között.
Hangszert a kézbe Nyíregyháza! (x)

Lázár István

H I R D E T M É N Y
az általános iskola elsõ évfolyamára történõ beiratkozásról

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatala
a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (7) bekezdésében,
illetve a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.
28.) Korm. rendelet 38/A. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésére
hivatkozva tájékoztatja az érintett szülõket, törvényes képviselõket, hogy

a 2017/2018. tanévre történõ
általános iskolai beiratkozás idõpontját

– a területileg illetékes Nyíregyházi Tankerületi Központ véleményének kikéré-
sét követõen –

az alábbiak szerint állapítom meg:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00–19.00 óra és 2017. április
21. (péntek) 8.00–19.00 óra között.

A 2017. évben tankötelessé vált – 2011. augusztus 31-éig született – gyermekét
a szülõ köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes
vagy a választott iskola elsõ évfolyamára beíratni.

Amennyiben a választott iskola intézményvezetõje a gyermek felvételét elutasí-
tó döntést hoz, a szülõ a tankötelessé vált gyermekét a döntés jogerõre emelkedé-
sétõl számított öt napon belül köteles beíratni a kötelezõ felvételt biztosító iskola
elsõ évfolyamára.

Az érintett általános iskola intézményvezetõje tanulói jogviszonyról szóló dön-
tését írásban a beiratkozástól számított 21 napon belül köteles meghozni.

A gyermek szülõje a tanulói jogviszonyról szóló döntés ellen a határozat kézhez-
vételétõl számított 15 napon belül az általános iskola fenntartója részére címzett
jogorvoslati kérelemmel élhet. A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában
lévõ általános iskolák esetében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmét a Nyíregyházi
Tankerületi Központhoz (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) kell benyújtani.

Nyíregyháza, 2017. március 8.
Dr. Galambos Ildikó

hivatalvezetõ
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  Jövõ hét szerdáig „Internet Fiesta” van a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. A programsorozat részeként a „digi-
tális” utazásról, a közösségi oldalak „marketing-lehetõ-
ségeirõl” s az elektronikus könyvtárakról éppúgy szó lesz
még, mint a szenvedélybetegségekrõl. Ha elsõre furcsán
is hangzik, de most egy olyan jelenségre szeretnénk fel-
hívni a figyelmet Szabó László István informatikatanár
cikkével, ami kéretlenül itt van körülöttünk, alattomosan
pusztít, és mindenkit fenyeget. Az elektronikus játékok,
a számítógép, az internet, a telefon, a chat mind-mind
olyan felületek, amik az egyént egy korlátok nélküli, sa-
játos világba röpítik, amely világban máshogy mûködik a
tér és az idõ. A témáról egyébként bõvebben hétfõn 10.00-
kor tart elõadást a szerzõ a könyvtárban.

 
Vannak, akik céltalanul szörföznek a neten, mások kö-

zösségi portálokon lógnak, chatelnek és élik virtuális éle-
tüket, míg egyesek internetes játékoktól válnak függõvé,
ami gyakran komoly anyagi összeomláshoz vezet. Más-
hogy és mástól jönnek a sikerek, mint a való életben, mert
itt minden virtuális és tökéletesen meseszerû, ahol hõsök
lehetünk kockázat nélkül. A baj akkor kezdõdik, ha nem
vesszük észre, hogy mindez nem valóság. Sajnos hazánk-
ban évrõl évre nõ a szenvedélybetegek száma, köztük
egyre több a kóros játékfüggõ.

PÓTCSELEKVÉS, KIVONULÁS?

Valahogy úgy indul az egész, hogy amikor a gyermek
környezete nem eléggé ingerdús számára, szülei elhanya-
golják, nem képes sikereket elérni a tanulásban, párkap-
csolatban, nincs célja, „értelmetlenné” válik az élete, nin-
csenek tartalmas programok, a szülõk elfoglaltak, problé-

SZÁMÍTÓGÉP-SZENVEDÉLY ÉS NET-VESZÉLY

készítenie a házi feladatot, a realitásérzéke változik, egy-
re erõsebb a „sikerforrás”, a számítógépes játékok során
elért eredmény – akkor baj van. Sõt, ha letiltásra kerül sor,
akkor veszekedések, dührohamok jelentkeznek nála. A
szenvedélybeteg gyermek már elképzelni sem tudja az
életét számítógép nélkül, lehangolt, depressziós és szo-
rongó, ha nem játszhat, gyakran fáradt, álmos, a szem-
izom egyensúlyának zavarát okozhatja a túlzott számító-
gép-használat, ami miatt szédülés következhet be, króni-
kus szemgyulladások keletkeznek, szemégés, szemfáradt-
ság, kötõhártya-vörösség, szárazságérzet, betûk összefo-
lyása, fejfájás, a szemhéjszéli bõr vörössége vagy gyulla-
dása, szúró érzés vagy könnyezés tapasztalható. Ha eze-
ket észleli a szülõ, joggal gyanakodhat arra, hogy a gyer-
meke hazugságokkal leplezi sajátos életvitelét.

KIÉ A FELELÕSSÉG?

A szülõnek gyakran nincs meg az alapismerete ahhoz,
hogy felismerje a gyermeke átveréseit, esetenként csak
annyit tud róla, hogy délután a könyvtárba ment, de azt
nem, hogy ott csak játékszenvedélyének hódol, amíg el
nem fogy a pénze, játszik megállás nélkül. A buszon gyak-
ran szembesülök olyan fiatalokkal, akik megállás nélkül
chatelnek és tudomást sem vesznek a körülöttük zajló vi-
lágról. Amikor megszakad az internetkapcsolat, dühösen
és kétségbeesetten, gyûlöletes arccal akarják elpusztítani
a környezetükben található tárgyakat. A játékhoz pénz kell,
idõérzéke leromlik, megfeledkezik biológiai szükséglete-
irõl (evés, ivás, pihenés, tanulás) nem érdekli más, csak a
játék, nem is érzi, hogy mit csinál, a dolgok fontossági
sorrendje átalakul, olyan világot teremt magának, amiben
nincs helye a problémáknak, és ha a szülõ ki akarja ra-
gadni ebbõl a közegbõl, akkor meglepõ ellenállásra szá-
míthat.

  PREVENCIÓ ÉS GYÓGYÍTÁS!

Nagy segítség lenne, ha a szülõk odafigyelnének a gyer-
mekeikre és tudnák, milyen programokat használ a cse-
metéjük. A számítógépes játékok elsõsorban a fiúk figyel-
mét keltik fel, míg a chat a lányokat köti gúzsba. Fontos,
hogy a fiatalok megtanulják a családban a tiszteletet és
nagyobb figyelmet kapjanak az emberi kapcsolatok. A

prevenció az elsõ lépés, a családban kapott viselkedési
minták mellett korlátozni kell az internetezésre szánt idõt,
és ellenõrizni, milyen oldalakat látogat a gyerek, esetleg
korlátozni vagy tiltani bizonyos oldalakat. A gyerekek
mesterséges örömforrást keresnek a játékokban, ergó ezt
kell pótolni ahhoz, hogy elfelejtsék, illetve ne keressék az
olcsó eufóriát.

MENEKÜLÉS A VIRTUALITÁSBA?

A virtuális világban a kapott szerep megváltoztatja a
helyes helyzetfelismerésünket, önértékelésünket, itt képe-
sek vagyunk helytállni és elviselni a nehézségeket, szem-
besülni a szürke hétköznapok problémáival. Ha a játék-
szenvedély menekülés a valós problémák elõl, akkor a
szülõk, tanárok feladata, hogy felkészítsék õket a valós
problémákra, eltérítsék a fiatalokat a túlzásba vitt játéktól
azzal, hogy kommunikálnak velük, segítenek a problé-
máik megoldásában, és alternatívákat kínálnak fel számuk-
ra, a szabadidõ tartalmas eltöltésére. Mindezt azért, hogy
a számítástechnika használói ne szenvedélyfüggõk, ha-
nem a szó nemes értelmében homo ludensek, játékos em-
berek maradjanak.

mák vannak körülötte, akkor a gyermek olyan világba
menekül, ahol ezek a gondok nincsenek jelen. A szülõ
egyszer csak azt tapasztalja, hogy a gyermeke nem tud
már meglenni a számítógépes játékok által nyújtott talmi
ideák és a virtuális világ nélkül, ahol a kudarcai eltûnnek,
sikeres és eredményes lesz. Ha észrevesszük a jeleket, a
mentális segélykiáltásokat, el kell gondolkodnunk azon,
milyen hiányt akar pótolni a cselekvéssel.

MIK A FÜGGÕSÉG JELEI?

Ha a gyermeke egyre több idõt tölt a gép elõtt, az isko-
lából hazatérve bezárkózik a szobába, és ha benyit, a szü-
lõnek agresszív, indulatos hangon válaszol, nem érdekli a
családja, nem éhes, elhanyagolja alapvetõ szociális szük-
ségleteit, nem fontosak már számára azok a dolgok, amik
eddig meghatározták életét, kezdi háttérbe szorítani a hob-
bijait, melyeket régen szeretett, csak arról tud beszélget-
ni, hogy mit csinált, hol tart éppen a játékban, a baráti
kapcsolatai is egyre inkább áthelyezõdnek a virtuális vi-
lágba, a tanulmányi eredménye fokozatosan romlik, egy-
re kevesebbet tanul, azt mondja, a számítógépen kell el-

 
MÁR A FELNÕTTEK IS?

A függõség társadalmi következménye óriási. Felnõtt-
ként a szenvedélybeteg gyermek tovább folytatja kisded
játékait és majd a munkahelyen is a játék fog uralkodni
felette, és a munkája már csak másodlagos lesz. Huszon-
öt éve jelent meg az internet, és felnõtt egy generáció,
akik már rabjai a virtuális világnak, online pókert játsza-
nak, és tönkreteszik (anyagilag is) saját és családjuk éle-
tét. Betegségnél már a saját lelkierejét kell, hogy felhasz-
nálja annak legyõzésére, hiszen a szenvedélybetegséget
csak legyõzni lehet, gyógyítani nem. Minimálisan 3 hó-
nap szeparáció és csoportterápiás kontroll segíti elõ az
átalakulást. Ha a szenvedély rabjaivá válik valaki, akkor a
nyíregyházi addiktológiai gondozóban kaphat segítséget,
ami a Sóstói út 62. alatt található.

(Szerzõ: Szabó László István, informatikatanár)
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Szinte napra pontosan egy hónap telt el azóta, hogy az
Amerikai Filmmûvészetek és Filmtudományok Akadémi-
ája a 89. Oscar-gálán arany szobrocskákkal ismerte el a
2016-os év legjobb filmjeit és filmeseit Los Angelesben.
Az eseményen ott volt a Mindenki címû magyar film stábja
is – köztük az alkotás fõszereplõjével, Szamosi Zsófiával,
a gonosz tanárnõt alakító színésznõvel –, akik a legran-
gosabb elismeréssel térhettek haza. Az már a sors érde-
kes fintora, hogy a napokban ismét Oscar-díj-átadót tar-
tottak, csak most kisebb közönség számára és Budapes-
ten, ahol a legjobb pedagógusnak járó szobrocskát a nyír-
egyházi Roma Ádám kapta meg.

A Neteducatio Kft. idén február 6-án indította útjára fel-
hívását, amelyre február 12-éig várták a pályázatokat. A
játékban való részvétel feltétele az volt, hogy egy peda-
gógus adja le jelölését valamely kollégájára, méghozzá
egy ajánló ûrlap segítségével, amelyben megfogalmazza,
hogy miért érdemes az adott tanár/óvodapedagógus az
Oscar elnyerésére. Így került kapcsolatba a rangos elis-
meréssel Roma Ádám, a Nyíregyházi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola Petõfi Sándor Tagintézményének fizika–infor-
matika szakos tanára is, akit az egyik kolléganõje, Erdé-
lyi-Szabóné Srankó Ilona nevezett be a versenyre és, mint
kiderült, nem hiába: õ nyerte meg ugyanis idén kategóriá-
jának Pedagógusi Oscar-díját.

ELSÖPRÕ FÖLÉNNYEL NYERT

– Mikor megkérdezte a kolléganõm, hogy benevezhet-e
engem erre a versenyre, megköszöntem neki a lehetõséget,
de igyekeztem magam kivonni ebbõl. A jelöléseket ugyan-
is kategorizálták (óvoda, iskola, középiskola) és kategóri-
ánként mindenkinek lehetõsége volt szavazatokat gyûjteni
egy ûrlap segítségével – kezdte a beszélgetést a fiatal peda-
gógus. Az elsõ kör 2017. február 13-ától 17-éig tartott. A
döntõbe a kategóriánként 3 legtöbb szavazatot kapott jelölt
került be, így én is. A második körben már csak hárman-
hárman maradtunk, amikor a szervezet Facebook oldalán
lehetett szavazni és végül az általános iskolai szekcióban
nekem sikerült megnyernem az Oscar-díjat.

ÉLVEZIK A GYEREKEK AZ ÓRÁIT

Ádám vallja, fontos, hogy a gyerekeknek olyan órákat
tartson, amely felkelti az érdeklõdésüket, hiszen a diákok
a tananyagot így akár az iskolában is meg tudják tanulni.

– Fizikában például nagyon sok olyan virtuális kísérlet
van, amit jómagam is nagyon szeretek, de a gyerekeket is
kimondottan érdekli. Azonban jó néhány olyan is létezik,
amelyet iskolai keretek között nem tudnánk megvalósíta-
ni, mert lehetetlen lenne kivitelezni, vagy irreálisan drá-
gák lennének hozzá az eszközök. Viszont az interneten
ezek digitálisan megtekinthetõek, amelyekbõl a tanulók
könnyen megérthetik a fizika mûködését. Fontos a kötött
tananyag, de legalább ennyire lényeges ezek gyakorlati

NYÍREGYHÁZÁRA KERÜLT AZ OSCAR-DÍJ

hasznosítása is, amivel élvezhetõvé tehetõk az órák.

TELJES PROGRAMOT DOLGOZ KI

Hogy miben látja a fiatal pedagógus a jövõt? A válasz
erre csak egy szó: interaktivitás. Õ ugyanis az osztályfõ-
nöki órákat (és klubdélutánokat) sem megszokott formá-
ban tartja. Vendégeket hív meg rájuk, sportolókat, média-
szakembereket, tánctanárokat, fõiskolai tanárokat, cégtu-
lajdonosokat, zenekarokat vagy éppen stand up comedys
fellépõket, és a velük készült beszélgetéseket a gyerekek
késõbb fel is dolgozzák.

– Az mind jó, ha a gyerekek autogramot kérnek a meghí-
vott vendégektõl vagy éppen közös fényképet készítenek
velük, de arra gondoltam, hogy milyen jó lenne, ha ennek
további lenyomata is maradna, ezért elkezdtünk a diákok-
kal plakátokat készíteni. Ezeken feldolgozzuk a vendége-
ink életét. Felragasztjuk a róluk készült fényképeket, a gye-
rekek rajzolnak is, illetve mindenkirõl készítenek fogalma-

zást. Olyan témákat érintenek benne, mint: miért jó, hogy
itt volt nálunk az adott vendég, mit tanultak tõle, miért sze-
retik a munkájukat, milyen motivációik vannak stb.

SZERESSENEK ISKOLÁBA JÁRNI

Ezt a programot tovább gondolva úgy döntöttünk, hogy
mivel egész évben sok iskolai és iskolán kívüli rendezvé-
nyen vesznek részt a diákok, milyen jó lenne, ha ezeket is
feldolgoznák. Ezekrõl szintén plakátokat készítenek a gye-
rekek, az iskola és az egyik helyi rádió pedig támogatott
minket abban, hogy bekereteztetik õket és kitehetjük így
az osztályterem falára. Ezek szabadidõben, minden pén-
teken 4 és 7 óra között születnek meg. A gyerekek szeren-
csére szép számban jönnek, együtt vannak, lelkesek és
sokat fejlõdik az osztályközösség is, amely nagyon fon-
tos. Szeretném, ha a gyerekek megtapasztalnák azt, hogy
ha valaki szorgalmas, sok mindent el tud érni az életben.
Fontos a siker, de még inkább az, hogy mitõl lesz az em-
ber boldog. Az én feladatom ebben az, hogy ha ott van a
gyerek 8-tól 4-ig a foglalkozásaimon, tanóráimon, akkor
olyan impulzusokat kapjon, amitõl szeressen iskolába járni
– magyarázta...

– Nagyon szeretek tanítani, gyerekekkel foglalkozni, ez
engem lelkesít és ha én az vagyok, a gyerek is az. Úgy
gondolom, ezért telnek jó hangulatban az óráink – zárta
gondolatait.                                    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kihirdették a 2017-es Városmajori Színházi Szemle ver-
senyprogramját, amelynek keretében idén hat város hat
legjobb zenés, szórakoztató elõadását tekinthetik meg az
érdeklõdõk. Hatalmas siker, hogy a válogatásba bekerült
a Tasnádi Csaba által rendezett Képzelt riport egy ameri-
kai popfesztiválról címû darab is.

A háromtagú szakmai bizottság – Papp Tímea, Stuber
Andrea és Urbán Balázs színikritikusok – több mint ötven,
2016. március 1. és 2017. február 20. között bemutatott
vidéki és határon túli színházi elõadás megtekintése so-
rán választotta ki azokat a produkciókat, amelyek szóra-
koztató jellegük mellett a mûvészi megvalósítás szempont-
jából is kiemelkednek a kínálatból, ugyanakkor megfelel-
nek a Városmajori Szabadtéri Színpad technikai adottsá-
gainak is.

A versenyprogramba javasolt elõadásoknál a válogatók
a színészi alakítások színességét, a professzionális társu-

BEJUTOTT A VERSENYPROGRAMBA A KÉPZELT RIPORT
lati munkát, illetve a mûvek újszerû megközelítését emel-
ték ki. A nyárindító Városmajori Színházi Szemlében idén
a klasszikus szórakoztató mûfajok képviseltetik magukat,
zenés elõadások és komédiák, de Feydeau-bohózat és
népszerû operett is szerepel a programban. Bemutatkozik
a nyíregyházi, miskolci, szombathelyi, kecskeméti, csík-
szeredai és szabadkai társulat, amelyek közül többen a
városmajori szemle visszatérõ vendégei. Az elõadásokat
olyan neves rendezõk állították színpadra, mint Béres At-
tila, Lendvai Zoltán, Mohácsi János, Rusznyák Gábor,
Tasnádi Csaba és Szõcs Artur.

A Városmajori Színházi Szemlét 2017. június 22.
és július 11. között rendezik meg a Városmajori Sza-
badtéri Színpadon. A programot idén is szakmai zsû-
ri kíséri figyelemmel, a közönség az interneten sza-
vazhat a kedvenceire.

„A TANÍTÁS SZÁMOMRA HIVATÁS”

Ádám azt mondja, az igazi Oscar-díj számára az,
hogy sok kedves ismerõse, barátja, diákja és a tanít-
ványainak szülei szavazott rá, ezzel együtt pedig több
tucatnyi pozitív visszajelzést kapott a munkájával
kapcsolatban.

– Nagyon örülök annak, hogy elnyertem ezt a dí-
jat, de ettõl függetlenül ugyanúgy kell folytatni ezt a
megkezdett munkát. Talán ezt a folyamatot a sport-
hoz tudnám hasonlítani, amit magam is nagyon sze-
retek. Ott is ha egy csapat vagy versenyzõ kap egy
díjat, az nagyon szép dolog, de utána újabb motivá-
ciókat, feladatokat kell találnia. A pedagógusi Oscar-
díj sem ér semmit önmagában, ha ezután félvállról
venném a munkámat.
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A közönség állva tapsolta meg vasárnap azt a világhí-
rû musicalrészletekbõl összeállított látványos show-mû-
sort, amelyikben Mészáros Árpád Zsolton, Vastag Csa-
bán, Füredi Nikoletten és Buch Tiboron kívül a nyíregy-
házi színház kiválóan éneklõ „válogatottja” is fellépett a
Móricz Zsigmond Színházban.

A Grease-tõl a Moulin Rouge-ig több mint egy tucat, de
csöppet sem „tucat” zenés darabból származó örökzöld
melódiát életre keltõ produkciót a 2009-es veszprémi pre-
mier óta sok helyen bemutatták már, mégis nagy izgalom-
mal készült az esti elõadásra szülõvárosában MÁZS, az
Operettszínház egyik vezetõ színésze. A fellépés elõtt be-
szélgettem vele.

– Nem vagyok ritka vendég Nyíregyházán, hiszen itt él
az édesanyám, a nagymamám, a barátaim is idekötnek,
akiket gyakran meglátogatok. Nagyon nagy a drukk most
bennem, hiszen hatalmas az elõadandó anyag, komolyak
az elvárások velünk szemben. Ez az est mindenütt külön-
bözõ. A mai mûsort ide „találtuk ki”, hiszen például más
dalokat énekeltünk 2009-ben, mint most. Vannak persze
átfedések. Majd harminc éve ebben a színházban kezd-
tem a pályámat, így ismerem az itt dolgozókat, olyan,
mintha egy család lennénk. A technikusok például egyet-
len mondatból tudják, mit akarok. Olyan koncertem is volt
már, amikor nem volt idõm végigbeszélni a teendõket a
mûsor elõtt, mégis csodálatos lett a végeredmény. A pró-
bák alatt nagyon elégedett voltam a nyíregyházi színé-
szekkel is: Horváth Margittal, Nyomtató Enikõvel, Gulácsi
Tamással és Horváth Sebestyén Sándorral.
AZ X-FAKTOR GYÕZTESE IS NYÍREGYHÁZÁN

A vendégmûvészek közül senkinek nem kell bemutatni
Vastag Csabát, a 2010-es X-Faktor gyõztesét, akit már jó-
val a tévészereplése elõtt megismertek azok, akik MÁZS
egyik szabadtéri színpadunkon tartott koncertjén felfigyel-

SINGSINGSING – RAGYOGÓ SONGOK MÁZS-KÉPP

tek a hangjára. Füredi Nikolett, az Operettszínház tagja,
Buch Tibor pedig az ország egyik legnépszerûbb bonvi-
vánja. Ugyanakkor mindnyájan egyenrangú partnerek a
színpadon, amit a rendezõ-koreográfus Szakál Attilával
úgy kívántak érzékeltetni, hogy ábécé-sorrendben konfe-
rálták fel a szereplõket. Követik a Pesti Broadway hagyo-
mányait: közös éneklésre, táncra csábítják a közönséget.
Mint Árpád lapunknak elmondta, nagyon fárasztó hetek
állnak mögötte, hiszen az Ének az esõben címû musical
premierje az elõzõ héten volt. Ebben egy meghívott sztárt
játszik, a tenoristát. Ezt a jövõ héten újabb bemutató kö-
vet: A víg özvegy címû operett, amiben Latabár Kálmán
szerepkörében lép színre. Ezután „leköltöznek” Szeged-
re, ahol kezdik A Notre-Dame-i toronyõrt próbálni. Eb-
ben a cigányvajdát játssza, aki a mesélõ egyben.

Emellett ott vannak az Operettszínházban futó darabjai
is: Az õrült nõk ketrece, az Abigél, a Lady Budapest, a
Marie Antoinette, a Nõk az idegösszeomlás szélén, az Ör-
dögölõ Józsiás, a Sybill, olykor napi két elõadásban. Bár
roppant elfoglalt kiváló énekesünk, nem kell feladniuk a
reményt azoknak a nyíregyházi nézõknek, akik nem kap-
tak jegyet a mostani nagysikerû elõadásra s a 26-ai duplá-
ra sem. MÁZS elmondta, igény szerint hamarosan újra jön-
nek.                                               (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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Fennállásuk alatt négy földrész 44 országának színpa-
dán léptek már fel és ezzel több mint 7,5 millió nézõ
elismerését vívták ki. A Magyar Állami Népi Együttest a
világ legtöbbet utazó együttesei között tartják számon,
hamarosan pedig Nyíregyházára érkeznek. Május 4-én a
Váci Mihály Kulturális Központban lép színpadra a világ-
szerte is népszerû formáció... és ez csak egy a kulturális
intézmény több száz programja közül, amire még 2017-
ben számíthatnak a városlakók – tudtuk meg Mészáros
Szilárdtól, a VMKK igazgatójától.

Havonta közel 18 ezer látogató és több mint kéttucat-
nyi program. Így nézett ki számokban a Váci Mihály Kul-
turális Központ tavalyi éve, amikor is a központi épület-
ben 220 ezren fordultak meg, az Agórában pedig, ami
magában foglalja a Kölyökvárat, a Pál Gyula Termet és a
Városi Galériát is, negyedmillióan.

KÖZEL EZREN KÍVÁNCSIAK HALÁSZ JUDITRA

Idén talán még a tavalyinál is több látogatója lehet a
VMKK-nak, hiszen színes programkínálattal várják hétrõl
hétre az érdeklõdõket. Vannak köztük régi elemek és per-
sze teljesen újak is.

– Nagyon népszerûek a vasárnapi gyermekelõadása-
ink, amik délelõtt 11-kor kezdõdnek, és általában a prog-
ramot fél 11-tõl 1 óráig ingyenes játszóház is kíséri. Rend-
szerint telt ház fogadja a hangversenytermünkben a fõvá-
rosi színházak sikerdarabjait és olyan nagy nevek is szok-
tak elõadásokat tartani nálunk, mint például Müller Péter,
aki március 30-án érkezik hozzánk, vagy éppen Halász
Judit, akinek már a második koncertjére is elfogytak a je-
gyek. Persze, kiállításaink is vannak szép számmal, ápri-
lis 6. és május 10. között például Virgilius Moldovan szob-
rászmûvész alkotásai láthatók majd három helyszínen, a
Pál Gyula Teremben, a Városi Galériában és itt, a kulturá-
lis központban is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES IS NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK

LESZ LIKE 3 ÉS KI MIT TUD IS
– Minden évben megrendezzük a Like tehetségku-

tatót és már most látszik, hogy ez a jövõben sem ma-
radhat el. Áprilistól helyet adunk a központi épüle-
tünkben a Szépkorúak Akadémiájának, de szervezünk
idénre Nyugdíjas napot, nyugdíjas Ki Mit Tud-ot, ge-
nerációs vetélkedõt és kiállításokkal is várjuk a lá-
togatókat. Március 28. és április 1. között pedig mi
leszünk a Hangszert a kézbe roadshow-jának egyik

állomása, ami egyébként a magyar zeneoktatás tör-
ténetének egyik legnagyobb szabású eseménye le-
het. Hét városban, így Nyíregyházán is a VMKK-ban
díjtalanul lehet majd látogatni az interaktív hang-
szerkiállítást, de hangtechnikai eszközök, ministú-
diók, rendhagyó ének- és zeneórák, koncertek, va-
lamint szakmai rendezvények is várni fogják az
érdeklõdõket.
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Sokan tartanak a hagyomá-
nyos fogprotézis használatá-
tól: néhányan meg sem tud-
ják szokni viseletét.

Töri a fogínyt, lötyög, ki-
esik, nem illeszkedik. Létezik
megoldás a fenti problémák-
ra, az amerikai, rugalmas iFlex
thermoplasztikus fogsor, mely
a száj hõjétõl tökéletesen ido-
mul viselõje fogínyéhez, így
megelõzi a feltörést, a kényel-
metlen viselést. Azok is gond
nélkül hordják, akik képtele-
nek megszokni régi, kemény
alsó protézisüket.

Thermoplasztikus
Az iFlex napjaink csúcs-

technológiás világújdonsága,
az Év Fogpótlása lett 2016-ban
és már 2017-ben is. Az újfajta
protézis elérhetõ Nyíregyhá-
zán, a Sipkay utcában, a
Denfo Fogsorcentrumnál
(+36-42/443-610, +36-70/
944-3610), ráadásul két év ga-
ranciát vállalnak rá. A számok
önmagukért beszélnek: száz
megrendelõ közül hetvenhat
ma már ezt csináltatja, annyi-
ra kényelmes viselet ez a
thermoplasztikus eljárással
gyártott fogpótlás. Az iFlex pro-
tézis életre szóló törhetetlensé-
gi garanciája „már csak hab a
tortán”. Az újdonságok mellett
készítenek porcelán koronahi-
dat, fogbeültetéses felépítmé-
nyeket, pótlásokat is. Javítanak
fogsort, ha kell ínykímélõ,
puha bélést tesznek a régi ha-
gyományos protézisek alá.

Allergiásoknak is tökéletes

Jó hír sokaknak:
létezik kényelmes, könnyen megszokható protézis!

Ínyhez idomul az amerikai TCS iFlex fogsor

Nyíregyházán csak a
Denfo Fogsorcentrumban el-
érhetõ világújdonság tökéletes
választás a fém- és akrilát-
allergiásoknak is. Kõkemény,
hagyományos, allergiát, hány-
ingert okozó protézis helyett
korszerûbb, jobb választás a
világhírû amerikai thermo-
plasztikus fogsor.

A nyíregyházi fogsorcent-
rum újdonságairól naprakész
információt találnak a cég
honlapján, a denfo.olda-
lunk.hu címen is.

A Denfonál ingyenes az ál-
lapotfelmérés, valamennyi fog-
pótlás megtekinthetõ, fogorvos
doktorral együttmûködve csi-
nálják a hidakat, protkókat,
pótlásokat. Egészségpénztári,
valamint Hajdú-Bihari Napló,
Észak és Kelet Hûségkártya el-
fogadóhely. A cég szakembe-
rei felhívják a leendõ pácien-
sek figyelmét arra is, hogy min-
den munkájukra két év garan-
ciát nyújtanak, a kisnyugdíja-
sok pénztárcájához árenged-
ménnyel próbálnak idomulni.
Ha valakinek pedig fogsort kell
sürgõsen csinálni, egy nap
alatt, hétvégén is elvállalják.

Nyíregyháza, Korányi–Sipkay u. sarok
(Görömbei Cukrászda után az elsõ utca jobbra)
denfo.oldalunk.hu, tel.: 42/443-610

A tavaszi, karbantartási munkák során több mint 250
padot helyeztek ki Nyíregyháza belvárosában a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai.

Nyíregyháza belvárosában 300 pad fogadja a pihenni
vágyókat. Ezen kívül további 900 pad található a külsõ vá-
rosrészekben. Ezeket a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai
folyamatosan karbantartják annak érdekében, hogy kom-
fortos körülmények között pihenhessenek a nyíregyháziak
és az ide érkezõ turisták. Még 2015-ben indult el egy mi-
nõségi padcsere-folyamat, amelynek során a régi sárga ülõ-
bútorokat cserélik ki újabb, esztétikusabb, tartósabb és ki-
sebb költséggel karbantartható padokra. Vannak olyan ut-
cabútorok is a városban, amelyekre egész évben ráülhet-
nek a megpihenni akarók. Ezeknek más a felületkezelésük,
a faanyagot átitatták speciális védõréteggel és olyan tech-
nológiával rögzítették, hogy ha bizonyos idõközönként fel-
szednék, akkor tönkremennének a rögzítések. Ezeket a pa-
dokat a helyszínen tartják karban a NYÍRVV dolgozói.

TAVASZI MUNKÁK A NYÍRVV-NÉL

PADOK SAJÁT KEZÛLEG

A kültéri padok egy részét a NYÍRVV Nonprofit Kft. dol-
gozói közfoglalkoztatottak bevonásával készítették. Ehhez
lehajtották a vasanyagot és összeszerelték azokat a fa al-
katrészekkel, majd legyalulták a durva részeket. Ezt köve-
tõen festették és felületkezelték az anyagokat azért, hogy
esztétikusabbak és tartósabbak legyenek. Ezek a saját ke-
zûleg készített ülõalkalmatosságok sokkal kevesebbe ke-
rülnek, mintha azokat megvásárolná a városüzemeltetõ
vállalat egy ezzel foglalkozó cégtõl. A tisztaság érdekében
közel 2 ezer hulladékgyûjtõ szelence sorakozik Nyíregy-
háza utcáin. Ezeket is rendszeres idõközönként felújítják a
NYÍRVV munkásai, hiszen az idõjárás és sok esetben a ron-
gálók kárt tesznek bennük. Az edényeket a legtöbb esetben
a helyszínen javítják, de minden évben körülbelül 300-at
kicserélnek a városüzemeltetõ cég dolgozói.

                                                 (Szerzõ: Mikita Eszter)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 26., vasárnap 18.00 Fatum
Nyíregyháza–Újpest röplabdamérkõ-
zés közvetítése

Március 25., szombat 11.30 Continen-
tal Aréna, Kölcsey DSE–Hajdúböször-
mény kézilabda-mérkõzés
Március 25., szombat 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–Hódme-
zõvásárhely kosárlabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

HATVAN MÉTER
A Kanári-szigetek két városa, Las

Palmas és Santa Lucia adott otthont a
Dobó Európa Kupának. A neves via-
dalon a nyíregyházi Szikszai Róbert-
tel együtt 32 versenyzõ lépett a dobó-
körbe. A diszkoszvetõ meg sem állt
60,49 méterig, mellyel a csoportjában
magabiztosan gyõzött. Kerekes Lász-
ló tanítványa végül a hatodik helyen
zárt. A 20 fok fölötti idõjárásban még
két hetet edzõtáborozik a diszkoszve-
tõ Kerekes Dórával és Káplár Jánossal
együtt.

RANGADÓ
A második helyen álló Miskolc

együttesét fogadta a Nyíregyháza Blue
Sharks a férfi kosárlabda-bajnokságban.
A nyíregyháziak szerettek volna vissza-
vágni az idegenbeli vereségért, és az
elsõ negyedben jól is kezdtek. A foly-
tatásban ugyan tartotta a lépést Siska
János együttesével az egyetemista gár-
da, de a harmadik negyedben komoly
elõnyt harcoltak ki a Cápák, és végül
74–64-re megnyerték a rangadót, ez-
zel pedig a rájátszás kezdete elõtt jobb
pozícióba kerülhetnek.

BAJNOKOK
Debrecenben rendezték az Úszó Di-

ákolimpia fináléját. A Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola lány 4x50 méteres gyors-
váltója ezúttal sem talált legyõzõre, és
immáron negyedik alkalommal állha-
tott a dobogó legfelsõ fokára! A váltó
tagjai: Garai Graciána, Szabó Eszter,
Gincsai Lili, Gerle Zsuzsanna. A III. kor-
csoportos kodályos lányok szintén ha-
talmasat úszva az elõkelõ 8. helyen
zártak. A váltó tagjai: Varga Janka,
Éberhardt Emma, Ilosvay Lilla, Szabó
Gréta. Felkészítõ testnevelõ tanárok:
Kisgáti Istvánné és Hajnal Mária.

ÖTÖDIK HELY
Jól kezdett az Ökölvívó U22-es EB-

n Kovács Richárd. Az NYVSC Big
Boxing versenyzõje nagyszerû teljesít-
ménnyel, sziporkázó bunyót bemutat-
va, egyhangú pontozással gyõzött
moldáv ellenfelével szemben az elsõ
fordulóban, és így bekerült a legjobb
nyolc közé. Sajnos az éremszerzés vé-
gül nem sikerült, miután megosztott
pontozással az angol WSB-sztár Luke
McCormack nyerte kettejük találkozó-
ját. A 2015-ös ifi EB után így ismét az
ötödik, pontszerzõ hely maradt Nagy
Lajos tanítványának.

ARANY ÉS EZÜST

OLASZORSZÁGBÓL

INDUL A TAVASZI IDÉNY

Pisában rendezték a kerekesszékes vívó
világkupa következõ fordulóját, és rögtön
nyíregyházi érmeknek örülhettünk az elsõ
nap után.

Veres Amarilla párbajtõrben 5/0 csoport-
mérkõzések után menetelt a döntõig, ahol
egy lengyel versenyzõtõl 15:13-ra kapott
csak ki szoros asszóban. Csapattársa, Tar-
jányi István szintén öt gyõzelemmel kez-
dett és Amarillához hasonlóan hibátlanul
jutott el a döntõig, ahol a szintén lengyel
Castro ellen maradt alul nagy csatában,
15:12-re, így Pákey Béla mester tanítványai
ezüstéremmel zárták az elsõ napot.

A 2. napon csak Tarjányi Istvánnak volt
versenyszáma, neki viszont kettõ is. Pár-
bajtõr egyéniben az elõkelõ 6. hellyel zárt,
majd délután kezdõdött a férfi kardozók
csapatversenye hat ország részvételével. A
magyar csapatban a nyíregyházi vívóra –
mint egyedüli B sérültségi kategóriájú ver-
senyzõre – kulcsszerep hárult, mivel a há-
romtagú csapatban kötelezõ egy B-snek
állandóan vívnia. A mieink a görögök és a
franciák legyõzésével jutottak a döntõbe,
ahol a házigazda Olaszország várta õket a
másik ágról. A hazai közönség tempera-
mentumos buzdítása ellenére a magyar fiúk
hátrányból fordítottak és 45:44-re legyõz-
ték a házigazdákat, így Tarjányi István az

Tarjányi István és Veres Amarilla az
egyéniben szerzett ezüstéremmel

ezüst után egy aranyérmet szerzett! Az
NYVSC sportolója kirobbanó formában
van, a legutóbbi egri VK versenyen is nagy-
szerûen szerepelt.

Április 3-ától ismét benépesülnek a kispályák

Április elején rajtol a Városi Kispályás
Labdarúgó Bajnokság tavaszi idénye. Több
mint hatszáz mérkõzést rendeznek majd
a salakos kispályákon. A Városi Stadion-
ban a jövõ hónapban beindul az élet, több
sportesemény helyszíne is lesz a létesít-
mény.

A kispályák karbantartása zajlik jelenleg
a Városi Stadionban. A NYÍRVV emberei
folyamatosan újítják fel a salakos játékte-
reket, április elején ugyanis már folytató-
dik az Intersport Városi Kispályás Bajnok-
ság. A traktor mellett kézi erõvel is egyen-
getik a salakot, majd további új rétegeket
kapnak a pályák.

– Április 3-án kezdõdik a tavaszi idény
és június közepéig tart. Több mint hatszáz
találkozót rendezünk majd, és a csapatok
már nagyon várják a rajtot, többen edzõ-
mérkõzéseket vívnak. Rövidesen elkészül

a menetrend, ezt az együttesek is napokon
belül megkapják – mondta Dajka László
fõszervezõ.

Szinte minden csoportban szoros az ál-
lás, így a tavaszi szezon izgalmasnak ígér-
kezik. Az együttesek többsége részt vett a
téli terembajnokságban is, ami jó felkészü-
lést jelentett számukra a szabadtéri idény
elõtt. Áprilisban beindul az élet a Városi Sta-
dionban is, ekkor tartják a hagyományos
Nyuszi Futást, melyre közel kétezer részt-
vevõt várnak a Sportcentrum szervezõi.
Májusban az óvodások számára rendeznek
egy sportnapot Ficánka néven, és a Szépko-
rúak Sportklubja is ismét várja a mozogni
vágyó idõsebbeket. Számukra találkozót is
szerveznek majd tavasszal, ahol több sport-
ágban mérhetik össze erejüket az 55 év fe-
lettiek. A kispályás bajnokság után a strand-
foci idény veszi kezdetét, Tiszavasváriban,
Sóstón és Jándon is rendeznek tornákat.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Március 25., szombat 19.00 Castel Felice, E. Kovács
bérlet, Nagyszínpad
Március 26., vasárnap 15.00 SingSingSing MÁZS-
képp, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.00 SingSingSing MÁZS-képp, Bérletszünet, Nagy-
színpad
Március 29., szerda 19.00 Castel Felice, Kelet bérlet,
Nagyszínpad
Március 30., csütörtök 19.00 A pillangók szabadok,
Pótelõadás, MÛvész Stúdió
Március 31., péntek 19.00 A pillangók szabadok, Bér-
letszünet, MÛvész Stúdió

Rákóczi Ildikó (9. sz. vk. önkormányzati képviselõ-
je)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2017. március 27.,

16.00 óra.
Helyszín: Fidesz Iroda,

Nyíregyháza, Luther u. 3.

Dr. Vinnai Gyõzõ Szabolcs
(2. sz. vk. egyéni országgyûlési képviselõje) fogadó-

órát tart.
Idõpont: 2017. március 30., 15.00–17.00 óráig.
Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3. szám alatti

Választókerületi Iroda.

„MÛVÉSZPORTRÉK”
A KÖNYVTÁRBAN

Sigmond Géza üvegtervezõ mûvész és Bodó Károly
festõmûvész filmjei szerepelnek a Móricz Zsigmond
könyvtárban futó Mûvészportrék zenébe csomagolva
sorozat március 30-ai programjában. A sorozatszerkesz-
tõ, és a filmek operatõre, Balogh Attila nyilván nem
véletlenül választotta egy estére e két alkotót. Mindket-
ten kötõdtek Nyíregyházához, s mindketten vonzód-
tak a fény-mobilok varázslatos világához.

FOGADÓÓRA IDÕSEKNEK
Az Idõsügyi Tanács jóvoltából a szépkorúak most

már fogadóórákon is választ kaphatnak a korosztályu-
kat érintõ közérdekû kérdésekre, de javaslatokkal is
élhetnek hétfõnként 13 és 16 óra között a Móricz Zsig-
mond könyvtárban.

CSILLAGVIRÁG-SZÁMLÁLÁS 
A  SÓSTÓI-ERDÕBEN

A tavasz biztos beköszöntét jelzi, hogy a nyíregy-
házi Sóstói-erdõben újra nyílik védett növényritkasá-
gunk, a ligeti csillagvirág. Március 25-én 9.30-kor az
E-misszió Egyesület ismét várja az erdõ barátait a csil-
lagvirág populáció megszámlálására. Találkozó a Töl-
gyes Csárda elõtt, ahonnan gyalog közelítik meg a
csillagvirág lelõhelyét. A virágok megcsodálása és
pontos megszámlálása mellett a környéken a szeme-
tet is összeszedik a természetvédõk.

További információ: Szigetvári Csaba egyesületi elnök;
telefon: +36-42/423-818, +36-20/512-3311; e-mail: sos-
toierdo@e-misszio.hu; honlap: https://www.face-
book.com/sostoierdo/.

Floki: Körülbelül 9 éves keverék kan, leginkább ker-
tes házba ajánljuk. Rövid ismerkedés után örökbe fo-
gadható.

Lilu: Körülbelül 2 éves, ivartalanított, keverék szu-
ka, akit az út mentén találtak testvéreivel egy doboz-
ban állatbarátok. Nagyon félõs kiskutyák, akiknek sze-
retetre, törõdésre van szükségük. Oltási programjuk
befejezõdött.

BRINGÁRA, TIRPÁK! A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület
nyílt kerékpártúrát hirdet Bringára, Tirpák! címmel, melynek
célja: a legújabb városvédõ füzet bemutatása, közben egy
könnyed kerékpártúra során megismerni Nyíregyháza sajá-
tos településszerkezetét, amelyet az országban egyedülálló
bokortanya-rendszernek köszönhet. Gyülekezõ és regisztrá-
ció: március 25-én 9.30-tól a Kossuth téren, indulás 10.00,
érkezés várhatóan 17.00 órakor. A túra teljes hossza: 30 km.
A részvétel ingyenes.

BÁTOR KISKACSÁK. A Burattinó Bábszínház elõadásai:
március 25-én 16.00 és 26-án 10.00: Bátor kiskacsák. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.

élménybeszámoló. Elõadó: Radvánszki Gábor. 31-én 10.00:
Kerekítõ.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai: március 28-án
14.00–16.00: Papír quilling virágok készítése. 29-én 10.00:
Babaangol. 30-án 14.00–16.00: Tavaszi virág tortapapírból.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖRBEN a március hónap a
hölgyeké. Soron következõ összejövetelüket március 29-én
10.00 órai kezdettel tartják a Nyírség Könyvtár Alapítványnál
(Ungvár stny. 5.). Nemes Nagy Ágnes költõ, esszéíró és mûfor-
dító idén lenne 95 éves. Elsõként a költõasszony életét, mun-
kásságát bemutatja és méltatja Onderó Szilárd és Csabai Cz.
László, a könyvtár két munkatársa. Közremûködnek a kör tag-
jai. Ezt követõen nõk köszöntése az irodalmi körben.

KIÁLLÍTÁS. Lengyel testvérvárosunk, Rzeszów két kortárs
képzõmûvésze három kiállítása nyílt a Pál Gyula Teremben.
Maciej Majewski festõ- és grafikusmûvész Képeslapok címû
egyéni tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában, Waclaw
Nowacki fotómûvész Go címû bemutatója a Váci Mihály Kul-
turális Központban, illetve a két alkotó közös projektje a Pál
Gyula Teremben látogatható március 29-éig.

TÁNCFESZTIVÁLON
A SZÉPKORÚAK

A jubileumi V. Abigél Országos Minõsítõ Táncfeszti-
válon  a Nyíregyháza-Sóstófürdõi-Sóstóhegyi Nyugdí-
jasok Szervezetének Vadrózsa tánccsoportja is részt vett.
A Magyarországon és külföldön is elismert szakmai zsûri
értékelése alapján néptánc kategóriában a senior cso-
portban arany minõsítést és különdíjat sikerült elérni-
ük. Kalocsai karikázót adtak elõ, melyet Ágoston Ildi-
kó, a Szabolcs Néptánc Egyesület vezetõje tanított be,
a mûvészeti vezetõ pedig Bíró József volt.

AZ AUTIZMUS VILÁGNAPJA alkalmából várja az érdek-
lõdõket a Most élsz Egyesület és az Új ÉFOÉSZ Tarnay Ottó
Egyesület A jövõnk – Új eredmények az autizmus kutatásá-
ban címû szakmai rendezvényére. Helyszín: Váci Mihály Kul-
turális Központ. Idõpont: április 3-án 10.00 óra.

EGÉSZSÉGNAP A VASUTASBAN április 8-án 10.00 órától.
Érdekes témákkal, elõadásokkal, tanácsadással, önismereti
tréninggel, ételkóstolóval is várják az érdeklõdõket. A belé-
pés díjtalan, de egyes programok regisztrációhoz kötöttek.
Információ: Nyíregyháza, Toldi u. 23., 42/504-490.

TIFFANY-KIÁLLÍTÁS. A Korzó Bevásárlóközpont Galériá-
jában Csatlós Tímea és Incze Ottó Tiffany üvegmunkáiból,
ékszereibõl és miniatûr ónfiguráiból tekinthetõ meg váloga-
tás, április 8-áig. A kiállítás tartama alatt minden pénteken
személyesen találkozhatnak az alkotókkal. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont, B épület 2. emelet, Kézmûves Porta. Nyit-
va: vasárnap kivételével naponta 10.00–19.00 óráig.

FIÓKKÖNYVTÁRI PROGRAMOK. Nyírszõlõsi: március
27-én 9.00: Origamivirágok készítése. 29-én 12.00: Dráma-
órák. Orosi: március 27-én 10.00: Színházi világnap. Ki mit
látott a színházban? – beszélgetés.

MEGEMLÉKEZÉS. A Rákóczi Szövetség Nyíregyházi Szer-
vezete március 27-én 15.30-kor emlékezik meg a Nagyságos
Fejedelem születésnapjáról a Rákóczi-utcanévtáblánál (az
OTP épülete).

 
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programjai: márci-

us 27-én 16.30: Sietõné Fitos Éva festménykiállításának meg-
nyitója (a tárlat megtekinthetõ: április 21-éig). 28-án 10.00:
Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj! 16.30: Tokárszky Máté
és Béres Enikõ gitárkoncertje. 29-én 16.30: Utazók a könyv-
tárban – a Turisztikai Klub találkozója. Téma: Achacha, theek
hai – Szavak, amelyekkel bejárhatod Indiát. Vetítettképes úti
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„VÁROSUNK LEGSZEBB NEVÛ UTCÁJA”
Így nevezte egy kedves olvasónk a Család utcát, amely

egy országos kezdeményezés eredményeként az 1940-
es évek elején jött létre. Háttere az 1940. évi XXIII. tc.,
amely az Országos Nép- és Családvédelmi Alap
(ONCSA) létesítésérõl rendelkezett. Az Alap célja „a
leginkább támogatásra szoruló néprétegek gazdasági,
erkölcsi és szellemi felemelése útján az életviszonyok
javítása és a társadalmi kiegyenlítõdés elõsegítése; to-
vábbá a népesség szaporodásának elõmozdítása”. Aho-
gyan ezt egy ismertetõ füzetben is propagálták: az álla-
mi segítés középpontjában „a nemzet fájának legérté-
kesebb, legtermõbb ága, a sokgyermekes család intéz-
ményes támogatása áll”.

Az Alap kidolgozott egy lakásépítési programot,
amelynek keretében típusházakat (árvizes házak, falusi
parasztházak, városszéli munkásházak) építettek az
egész ország területén, így Nyíregyházán is. Az ONCSA
terhére 1941-ben a Kemecsei úti homokbánya keleti
oldalán („Áldás-telep”) hét egyszobás lakást tartalmazó
házat, míg az Orosi utat a Pazonyi úttal összekötõ úgy-
nevezett gyepmesteri úton 16 egyszobás lakásos házat
építettek.

1942 októberében megalakult az ONCSA Közjóléti
Szövetkezet nyíregyházi munkaközössége, amely az
épített házak kiosztásáról döntött, de feladatául tûzte még
ki, hogy a házhoz jutottakat gondozza, azok egészség-
ügyi és kulturális védelmét és felügyeletét biztosítsa.
Nagy szerepe volt ebben dr. Polinszky Pál kultúrtaná-
csosnak.

Az ONCSA-házak történetében érdemes megemlíteni
dr. Korompay-Klekner Károly kórházigazgató fõorvos ne-
vét, aki egy ház felépítésére adományozta azt a 2700
pengõs tiszteletdíját, amelyet abból az alkalomból kapott,
hogy a villamostársaság igazgatósági tagja lett.

A kormány 1944-ben minden építkezési anyagot a
bombakárosultak megsegítésére fordított, így az ONCSA-
építkezések befejezõdtek. A Bujtoson lévõ Oncsa-so-
ron, amelyet 1943-tól Család utcának is neveznek, össze-
sen 18 ikerházat építettek. (Az út az 1930-as évek térké-
pein Sintértelepi útként szerepel, mert a közelben volt a
város „köztisztasági telepe”.)


