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ISKOLÁKBA MEGY A SZPARI

12 14
GALOPPOZOTT.
A megyében, de még az
országban is csak egy szûk,
lovas sportot szeretõ
közösségnek mond valamit
Bihari Alexandra neve,
viszont a világban jól ismert
a fiatal nyíregyházi lány.

PÁLYÁZATI PILLANATKÉP.
Milyen városi fejlesztések-
re számíthatunk 2015-ben,
hol tartanak a most is zajló
jelentõsebb projektek?
Ezekrõl kérdeztük röviden
dr. Kovács Ferenc polgár-
mestert.

8
PÓNI-CASTING.
Felragyogott a nézõk arca,
amikor a Móricz Zsig-
mond Színház Tûzpróba
címû elõadásában a harci
mének szerepkörében két
tüneményes póni: Binduka
és Manfréd lépett színre.ÖSSZE-ESKÜVÕ ELMÉLET
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SOHA NINCS „OTTHON”

10

Továbbra is terjed az influenza, egy hét alatt több mint
22 százalékkal emelkedett az influenzás tünetekkel or-
voshoz fordulók száma – közölte az Országos Epide-
miológiai Központ (OEK) szerdán a honlapján. Az or-
szágos influenzajárvány miatt már csütörtöktõl a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházakban is teljes lá-
togatási tilalmat rendeltek el.

Az OEK jelentése szerint az elmúlt héten 87 500-an
fordultak orvoshoz influenzás tünetekkel. Február köze-
pén a fõvárosban és 15 megyében emelkedett a betegek
száma. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 100 ezer la-
kosra már 847 megbetegedés jut. Ez a szám egy héttel
korábban nem érte el a hétszáz fõt. A legtöbben a fiatal
felnõttek körébõl fordultak orvoshoz, de jelentõs a gyer-
mekek száma is az influenzások között.

Az elmúlt hetekben országos viszonylatban megszaporodó
influenzagyanús megbetegedések és hurutos, légúti fertõzé-
sek miatt, a betegek védelme érdekében a Szabolcs- Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház vezetése
teljes látogatási tilalmat rendelt el, mely február 12-étõl, csü-
törtöktõl lépett érvénybe az intézmény valamennyi tagkórhá-
zában (Nyíregyháza, Nagykálló, Fehérgyarmat, Mátészalka,
Vásárosnamény). A tilalom visszavonásáról a www.szszbmk.hu
oldalon, illetve a médián keresztül nyújt tájékoztatást az egész-
ségügyi intézmények vezetése. A szakemberek felhívják a
hozzátartozók figyelmét, hogy betegeik érdekében kerüljék a
látogatást a járványos megbetegedések idején, hiszen a gyógy-
kezelés alatt állók immunrendszere sokkal gyengébb, így
könnyebben fertõzõdhetnek meg, mely állapotuk további rom-
lásához vezethet. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház sajtófõnökétõl megtudtuk, hogy
a gyermek esetében – akik a legnehezebben viselik a szülõk

hiányát –, ha a kis beteg szülõvel érkezik, az maradhat mel-
lette, de kérik, hogy a legkevesebbet hagyja el a betegszo-
bát. Ha a kiskorúhoz a szülõ csak látogatóba jön, azt egy
külsõ, erre a célra kijelölt közösségi helyiségben teheti meg,
megfelelõ higiéniás körülmények között. A sajtófõnök arra is
kitért, hogy fõigazgató-helyettesi engedéllyel a hozzátarto-
zók látogathatják végstádiumban lévõ családtagjaikat.

Még most is érdemes arra odafigyelni, hogy csökkent-
sük az influenzafertõzés kockázatát, az általános higiénés
szabályok betartásával. Járvány idején lehetõség szerint
kerüljük a zsúfolt helyeket, illetve a liftek használatát. Zárt
terekben gondoskodjunk gyakori alapos szellõztetésrõl. Az
ÁNTSZ szakemberei felhívják a figyelmet arra, hogy aki
az influenza tüneteit (magas láz, hidegrázás, köhögés, to-
rokfájás, orrdugulás, nátha, izomfájdalom, fejfájás, fáradt-
ság) észleli magán, maradjon otthon és tartson távolságot
másoktól, ezzel is védve õket a megfertõzõdéstõl.

TELJES LÁTOGATÁSI TILALOM A MEGYEI KÓRHÁZAKBAN

Idegen nyelvi képzésben tanulni továbbra is az egyik leg-
jobb befektetés, az itt megszerzett ismeretek az élet min-
den területén sokoldalúan hasznosíthatók. A Nyíregyházi
Fõiskola megszerezte a jogot az angoltanárok képzéséhez,
s az osztatlan tanárképzésben kilenc másik szakkal együtt
hirdeti az  angol nyelv és kultúra tanára  szakot. Így mind a
humán, mind a reál tárgyak iránt érdeklõdõk lehetõséget
kapnak a számukra legmegfelelõbb szakpár kiválasztására.
A nyolc év után újrainduló angoltanári képzésnek az intéz-
ményben régi hagyományai vannak, s most az újbóli meg-
jelenésével a fõiskolán teljessé válik a közismereti tanári
szakok kínálata. A jelentkezési határidõ ez esetben is 2015.
február 15., éjfél.

ANGOLTANÁRI KÉPZÉS INDUL

HAJ, SMINK, (K)ÖRÖM: ITT A FARSANG!

A Hotel Koronában
azonban ezúttal nem
a bál állt, hanem a
címben szereplõ
szakmák krémje
mozgott és alkotott.
A kereskedelmi és
iparkamara által
szervezett hagyomá-
nyos, nemzetközi,
idén már tizenharma-
dik Szabolcs Kupán
rekordszámú, 173
versenyzõ álmodott
csodákat a farsangra
készülõ fejekre,
arcokra, kezekre. A
címlapkép csak egy
lehetséges változat,
további fotókért és
részletekért érdemes
ellátogatni a
nyiregyhaza.hu-ra, a
farsang okán pedig a
8. oldalra lapozni.
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További fotók a www.nyiregyhaza.hu oldalon

HAJ, SMINK, (K)ÖRÖM: ITT A FARSANG!
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

FEBRUÁR 5., CSÜTÖRTÖK

95. SZÜLETÉSNAP
Magyarország Kormánya és Nyíregy-

háza város emléklapját Jászai Menyhért
alpolgármester adta át Hancsicsák
Gyulánénak. Erzsike néninek 4 gyerme-
ke született, 11 unokája, 17 dédunoká-
ja és 1 ükunokája is van. Az ünnepelt
fizikailag és szellemileg is aktív.

FEBRUÁR 9., HÉTFÕ

KAPCSOLATAINK VILÁGA
A Rotary Club meghívására Dávid Be-

áta szociológus, egyetemi tanár tartott
érdekfeszítõ elõadást a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtárban.
Elõadásának középpontjában kapcsola-
taink alakulása, azok szerkezete, sajá-
tossága állt.

FEBRUÁR 7., SZOMBAT

SÉTA AZ EGÉSZSÉGÉRT
A NaturComfort Kft. 3. alkalommal hív-

ta munkatársait a közös programra. Az út
során a résztvevõk szemetet szedtek a
Nyírszõlõsre vezetõ úton. Az akción részt
vett Jászai Menyhért alpolgármester, a tér-
ség önkormányzati képviselõje is, aki
örömmel vette a kezdeményezést.

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

ÚJ SZOLGÁLATI JÁRMÛVEK
Terepjáró képességû mikrobuszokat,

járõr- és bûnügyi gépkocsikat adott át
dr. Tarcsa Csaba dandártábornok, a me-
gyei rendõr-fõkapitányság vezetõje, a
rendõrség nyírbátori objektumában.
Központi beszerzésbõl, tavaly év végé-
tõl, 86 gépkocsi került a megyébe.

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

MÉDIAISMERET-ÓRA
A Míg Megnövök Alapítvány Logika-

szinó-2 elnevezésû, képességfejlesztõ
projekt keretében gyermekek jártak a
Nyíregyházi Televízió szerkesztõségé-
ben, ahol bepillantást nyertek a mûsor-
készítés folyamatába és kipróbálhatták,
milyen a bemondók munkája.

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

ÉGRE ÍRT KÖNYV
Király Levente Égre írt könyv címû re-

gényét és Pergamen címû verses kötetét
mutatták be a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A szerzõ költeményeivel izgal-
mas utazásra várja az olvasókat, regé-
nyében arra a kérdésre keresi a választ:
mi a szabadság és hogyan nyerjük el?

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

BESSENYEIRE EMLÉKEZTEK
A kétszeres Kossuth-díjas mûvész em-

léke elõtt Cs. Nagy Zoltán a színészle-
genda özvegyével, dr. Élthes Eszterrel
beszélgetett. A programot óriási érdek-
lõdés övezte, különtermet kellett nyitni
és kivetítõt beüzemelni azoknak, akik
nem fértek a terembe.

FEBRUÁR 6., PÉNTEK

MICHELIN-AJÁNDÉK
Összesen 32 garnitúra téli és nyári gu-

mit adományozott a Nyíregyházi Men-
tõállomáson a Michelin Gumiabroncs-
gyártó Kft. a négy 24 órában futó men-
tõgépkocsihoz. Ezzel a legtöbbet hasz-
nált mentõk biztonságos közlekedését
segíti a nyíregyházi gyár.

LEGYEN MÁS A SZENVEDÉLYED!
A kábítószer-használat visszaszorítá-

sa a célja annak a programnak, amely-
nek keretében szakemberek tanácskoz-
tak a városházán. A Legyen más a szen-
vedélyed! európai uniós projektben a
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum mun-
katársai és a drogmegelõzést segítõ
szervezetek szakemberei számára
workshopot tartottak.

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgár-
mestere a rendezvényen elmondta: a me-
gyeszékhelyen a költségvetésben külön for-
rás áll rendelkezésre drogprevencióra, fon-
tosnak tartják a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum mûködését, ezt szeretnék új tarta-
lommal megtölteni. S emellett egy európai
uniós program elindítását is tervezik.

FONTOS AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS

Magyarországon közel 90 KEF mûködik.
Feladatuk, hogy összehangolják a drog-
probléma visszaszorításában szerepet ját-
szó négy alappillér – a közösség és együtt-
mûködés, a megelõzés, a gyógyítás és re-
habilitáció, valamint a kínálatcsökkentés
– intézményeinek munkáját. Ennek érde-
kében helyi stratégiát dolgoznak ki a ká-
bítószer-probléma visszaszorítására. Egy-
séges szakmai és módszertani szemlélet-
mód megvalósítására törekednek, továb-
bá arra, hogy összehangolják a kábítószer-
fogyasztást megelõzõ, valamint kezelõ te-
vékenységeket.

A NYÍR-KEF egyike a legkorábban ala-
kult Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumok-
nak. Küldetésének tekinti a városban la-
kók életminõségének javítását, a drogprob-

léma társadalmi hatásainak mérséklését, a
lakosság életminõségének javítását. A KEF
tagszervezetei Nyíregyháza város közös-
ségével és vezetésével egyetértésben és
együttmûködésben mindent megtesznek
annak érdekében, hogy olyan támogató
környezet jöjjön létre a megyeszékhelyen,
amely biztosítja a városlakóknak a lehetõ
legmagasabb szintû életminõség elérését.
Közel 30 testület, szervezet csatlakozott
városi szinten a munkához, köztük az
ÁNTSZ, a rendõrség, a büntetés-végrehaj-
tás, a kórház, a drogambulancia, oktatási
intézmények és civil szervezetek.

Fehér Richárd, a Nemzeti Drogmegelõ-
zési Iroda munkatársa a nyíregyházi ren-
dezvényen azt mondta: arról, hogy Magyar-
országon hány fiatal használ rendszeresen
drogot, nincs pontos adat, 2015-re várják
egy négyévente Magyarországon is elvég-
zett nemzetközi felmérés eredményét.
Azonban tény: a piacon újabb és újabb sze-
rek jelennek meg, amelyekkel a drogpre-
venciós stratégiának is lépést kell tartania.

Dr. Ulrich Attila

ERÕSÖDHETNEK A KAPCSOLATOK
Kurucz Milánt, Szlovákia közelmúlt-

ban kinevezett kereskedelmi tanácso-
sát a városházán fogadta dr. Kovács Fe-
renc polgármester, Stefan Dano békés-
csabai fõkonzul társaságában. A talál-
kozó keretében egyeztetéseket folytat-
tak a szabolcsi megyeszékhely és regi-
onális partnerei közötti együttmûködé-
sekrõl.

Szerzõ: Szabolcsi Richárd

Az unió lehetõséget biztosít a határon
átnyúló kapcsolatok kibontakoztatásához,
különös tekintettel a közös pályázatok, a
régiók közötti kooperációk vonatkozásá-
ban. Ahogy Magyarország településeinek,
úgy a szlovákiai városoknak is kiváló adott-
ságai vannak ahhoz, hogy jelentõs értéket
képviselõ beruházásokat tudjanak életre
hívni, melyekbõl akár új épületek és in-
tézmények is születhetnek.

VANNAK LEHETÕSÉGEK

Mint azt Kurucz Milán kereskedelmi
tanácsos elmondta, városunk számára már
nem volt ismeretlen, mivel korábban már
járt Nyíregyházán. Hozzátette: a Nyíregy-
háza polgármesterével és a megyei keres-
kedelmi és iparkamara vezetésével történt
megbeszélés rávilágított arra, hogy ma is
szoros kapcsolatot ápol a szabolcsi megye-
székely – minden területen – Eperjessel és
annak térségével. A kereskedelmi tanácsos
támogatásáról biztosította a város vezetõ-
jét, hogy erõsíteni fogja a két város továb-

bi együttmûködését az európai projektek-
kel kapcsolatban.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere azt hangsúlyozta: Eperjessel tovább
szeretnék erõsíteni a kulturális, oktatási,
sport-, turisztikai kapcsolatokat. Az utóbbi
jelentõsen megnõtt az elmúlt években. Ren-
geteg szlovák rendszámú autót láthatunk
Sóstón. Hozzátette: tárgyalás során felve-
tõdött, hogy számos olyan pályázati rend-
szer van, melyet a két testvérváros nem
használt ki. Itt említette a Visegrádi Alap
forrásait, a magyar–szlovák határon átnyú-
ló projektrendszert, és a négy országos –
Szlovákia, Románia, Ukrajna és Magyar-
ország – együttmûködését célzó programo-
kat. Többek között ezek tükrében tárgyal-
tak arról, hogyan lehetne a nagykövetség
és a fõkonzulátus segítségével elõre lépni.

Stefan Dano fõkonzul jól ismeri váro-
sunkat, hiszen már számos alkalommal járt
Nyíregyházán. A diplomata megerõsítet-
te, a nagykövetség – ahogyan eddig – a
továbbiakban is fontosnak tartja a Nyíregy-
házával való folyamatos kapcsolattartást.

Dr. Kovács Ferenc, Kurucz Milán és
Stefan Dano
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A HÉT TÉMÁJA INTERJÚ

Noha a költségvetés a jövõ heti közgyûlés egyik fõ té-
mája lesz, kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen városi
fejlesztésekre számíthatunk 2015-ben, hol tartanak a
most is zajló jelentõsebb projektek. A képviselõk elé
kerülõ büdzsé nagyban befolyásolhatja a saját erõs be-
ruházásokat, de ettõl függetlenül nem lesz hiány lát-
ványos, hasznos dolgokból idén sem. Ezekrõl kérdez-
tük röviden dr. Kovács Ferenc polgármestert.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– A jelent és a jövõt jelentõsen meghatározza egy 2005-
ös döntés, a Sóstó-kötvény kibocsátása, melyet megfejelt
az akkori képviselõ-testület 2008-ban azzal, hogy kézfi-
zetõ kezességet vállalt az ügyben – kezdte az elemzést
dr. Kovács Ferenc. – Így idén január elején egy kamatai-
val és az árfolyamveszteséggel együtt több mint 2,5 milli-
árd forintot kellett átutalnunk. Ha nem gazdálkodtunk
volna takarékosan az elmúlt évi intenzív fejlesztési prog-
ram mellett is, s a kormányzat nem segített volna egymilli-
árd forinttal tavaly év végén ez ügyben, nagy bajban lehet-
tünk volna. Így is jelentõsen megterheli az idei költségve-
tést az ügy teljes rendezéséhez felvett folyószámlahitel, amit
év végéig vissza kell fizetnünk. Képzeljük csak el, mi min-
dent lehetett volna csinálni ebbõl a pénzbõl... Persze így
sem mondunk le például az utak, járdák, bölcsõdék, óvo-
dák, iskolák vagy szociális intézmények felújításának álta-
lunk elkezdett, szisztematikus programjáról.

TERVEZÉS, MEGVALÓSÍTÁS, LEZÁRÁS –
PÁLYÁZATI PILLANATKÉPEK VÁROSI SZINTEN

lakosságbarátabbá tételére kaptunk egymilliárd forintot,
itt épp a tervezõ kiválasztásának elõkészítése folyik, de
folytatódik a BUSZACSA kétmilliárdos modernizációja
is a belsõ részekkel. Energiatakarékosabb, környezet-
barátabb lesz a polgármesteri hivatal is egy úgynevezett
fotovoltaikus, napelemes rendszerrel, itt a kivitelezés elõ-
készítése van folyamatban. S ami évtizedes vágy: már
dolgoznak a kivitelezõk a víztoronynál kialakítandó kör-
forgalom kapcsán, amelyhez az Arany János utca teljes
út- és járdafelújítása, valamint kerékpárút-építés is kap-
csolódik az Érkert felé a belvárosból.

KÖRVONALAZÓDÓ KÖRFORGALOM

Már állnak az új körforgalomnak fényt adó új villany-
oszlopok, és folyik a közmûvek áthelyezése, kiváltása a
Szarvas utcai körforgalom építkezésénél. A kivitelezõ NEV-
ÚT Kft. a januári enyhe idõjárásnak köszönhetõen elkezdte
az Arany János utca szegélyköveinek cseréjét. A munká-
latokat úgy végzik, hogy az a  legkevésbé befo-
lyásolja a környéken élõk életét és az itt mûködõ boltok
forgalmát a Szarvas, a Kígyó és az Arany János utca ke-
resztezõdésében. A Nyírségvíz  Zrt.  már megoldotta, hogy
a munkálatok idejére  ne  legyen probléma  a  vízellátás-
sal a környéken, egy új tolózárat építenek  rá a fõnyomó-
csõre az Arany János utca elején. A hírközlõ kábelek ki-
váltása is a napokban történik meg. Nemcsak a csomó-
pontban dolgozik a kivitelezõ, az Arany János utca teljes
hosszán végeznek munkákat. Cserélik a szegélyköveket,
emiatt lassítani kell, tiltott az elõzés és a megállás a vasút-
állomásra vezetõ út jobb oldalán. Tóth Gábor építésveze-
tõ arról is beszámolt, hogy az átalakítások miatt egy olyan
fát is ki kellett vágni, amit nem terveztek, ennek gyökerei
ugyanis veszélyeztették a munkálatokat. Hozzáfûzte, a
kiviteli tervek szerint megújul és bõvül a zöldfelület a cso-
mópontban, amivel kárpótolják majd az itt élõket és erre
közlekedõket. A fagyos idõjárás miatt a közmûvek kivál-
tásának üteme lelassult, ezért a közmûvek teljes kiváltá-
sának befejezéséig a Kígyó utcai ideiglenes útlezárás to-
vábbra is érvényben marad a jelenlegi forgalmi rend sze-
rint. A körforgalom és az útrekonstrukciók, valamint a
kerékpárutak a tervek szerint június 15-ére készülnek  el.

BUSZACSA: BELÜLRÕL IS

– Folyamatban van a BUSZACSA megújítása, a szí-
nes, vidám külsõ nemsokára világszínvonalú, multifunk-
cionális belsõt takar, amely nemzetközi versenyek és
családi programok lebonyolítására egyaránt alkalmas
lesz – tekintett elõre Batizi Tamás, a polgármesteri ka-
binet vezetõje. – Figyelembe véve az épület állapotát,
a létesítmény gazdaságosabb mûködtetése érdekében
elsõdlegesen azon beavatkozások, fejlesztések megva-
lósítását látjuk indokoltnak, melyekkel a közvetlen
mûszaki problémák elhárításán túl csökkenteni lehet a
mûködési kiadásokat. Ezért a fejlesztési csomag elsõ
ütemében a korábban már megfogalmazott projektja-
vaslatokhoz hasonlóan energetikai fejlesztést, nyílás-
zárók komplett cseréjét, a szerelt homlokzatburkolat
készítését tartottuk szükségesnek elvégezni. A fejlesz-
tés 2. ütemében fontosnak tartjuk a funkció és a kapa-
citást bõvítõ fejlesztések támogatását, illetve a 3. ütem-
ben a szabadidõ jelleg kialakítását célzó fejlesztéseket
részesítjük elõnyben. Jelenleg a kiviteli tervezési mun-
kafázisban tartunk, szeretnénk tavasz végére kiírni a
kivitelezési pályázatokat, s ha minden jól megy, év
végére befejezõdhet a csarnok modernizációs program-
ja – vázolta az elképzeléseket a kabinetvezetõ.

A kormány tavaly év végén döntött a 2014–2020 kö-
zötti európai uniós programozási idõszakban a Terület-
és Településfejlesztési Operatív Program tervezésének
egyes szempontjairól, valamint az operatív programhoz
tartozó megyék megyei önkormányzatai és a megyei
jogú városok önkormányzatai tervezési jogkörébe utalt
források megoszlásáról. A döntés Nyíregyháza MJV köz-
vetlen tervezési jogkörében készülõ fejlesztési progra-
mok forrását 23,2 milliárd forintról 24,63 milliárd fo-
rintra emelte. A fejlesztési programok városi prioritásai
a forrásösszeg emelkedésével nem változtak. Az elõt-
tünk álló, 2020-ig tartó programozási idõszakban tovább-
ra is a helyi gazdaság fejlesztése, a KKV szektor ver-
senyképességének erõsítése, a város tõkevonzó képes-

NÕTT A KERETÜNK
ségének erõsítése és a munkahelyteremtés a fõ cél – tá-
jékoztatott a Városházi Sajtószolgálat.

Sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a megye fejlesztési
kerete is nõtt: hetvenrõl közel kilencvenmilliárd forintra
emelte a kormányzat. Ezzel Szabolcs-Szatmár-Bereg a má-
sodik legnagyobb forráskerettel gazdálkodik a 2020-ig ter-
jedõ uniós költségvetési ciklusban. A rendelkezésre álló for-
rások 60 százalékát gazdaságfejlesztésre fordítják, de azt
ígérik, jut pénz útépítésre is. A tervek között szerepel az M3-
as autópálya továbbépítése Vásárosnamény és a magyar–
ukrán országhatár közötti részen, s folytatják a Rohod–
Csengersima közötti 49-es számú fõút korszerûsítését is. A
Mátészalka–Nyírbátor–Debrecen közötti 471-es fõút sza-
bolcsi szakasza is megújulhat, szintén uniós forrásból.

– Van egy másik fontos útszakaszra is ígéret: ez a Nyu-
gati elkerülõ. Folytatódik idén?

– A tervek szerint további kormányzati támogatással év
végéig eljuthatunk rajta a Tiszavasvári útig. De megvan-
nak a környezeti hatástanulmányok a jövõre nézve nem-
csak a Tokaji útig, hanem Nyírszõlõsig is. Szintén nem
városi projekt keretében, de nekünk is épül a Tömbkór-
ház projekt részeként a kórház, és annak is örülhetünk,
hogy a belváros egyre több patinás, régi épülete szépült,
szépül meg, akár magánerõs beruházásban. Mindez Nyír-
egyházát gazdagítja, csakúgy, mint az önkormányzat ál-
tal elnyert Sóstó projektben az élményfürdõnél a gyógyá-
szati szárny, aztán megnyílhat majd a Pálinkaház a mú-
zeumfalu mellett, s az állatpark is tovább gazdagodik az
Andok világa látványossággal. Egyszóval, idén is érzékel-
hetõ lesz a fejlõdés.

– Tudunk-e még elõrébb tekinteni, gondolva az EU-s
hétéves fejlesztési ciklusra?

– Igen, de elõbb rögzítsük, hogy az imént a teljesség
igénye nélkül felsoroltak is harmincmilliárd forintos té-
telt tesznek ki, beleértve az elbírálás alatt lévõ pályáza-
tainkat is, csak önkormányzati szemszögbõl, nem szá-
molva a többit. A hivatal munkatársai jelenleg az úgyne-
vezett közvetlen brüsszeli források megcélzásán dolgoz-
nak, de ne felejtsük el, készen áll egy közel 60 milliárd
forintos stratégiai terv a következõ esztendõkre, a köz-
gyûlés által jóváhagyva. Így bõven lesz mihez nyúlni, ha
látjuk a megvalósítás lehetõségét. Ami biztos, hogy most
már több mint 24 és fél milliárdot saját elképzeléseink
szerint használhatunk fel (ld. keretes írásunkat – a szerk.),
de ettõl jóval többre számítunk az ágazati, központi pro-
jektekbõl, mely kapcsán várjuk a következõ hónapok-
ban a konkrét kiírásokat.

– Mi az, amit már most tudni lehet?
– Számos projekt most van a lezárás, elszámolás vagy

megvalósítás állapotában. Így például közösen örülhe-
tünk a Váci Mihály Kulturális Központ megújulásának, s
az általunk megmentett szennyvízprogramból is nagy-
ságrendileg kevés tavaszi munka maradt hátra. Látványos
fázisba érkezik Borbányán a bezárt hulladéklerakó
szennyezés lokalizálására, csökkentésére vonatkozó
program kivitelezése, tavasszal újabb faültetések való-
sulnak meg. Az úgynevezett „okoskuka” programon be-
lül már folyamatban van a közbeszerzési eljárás, ezzel
városunk települési szilárdhulladék-gazdálkodási rend-
szerének eszközpark-fejlesztése, informatikai korszerû-
sítése valósul meg. A Városi Stadion fejlesztésére, még

A gyógyászati szárny alapkõletételi rendezvényének
egy pillanata
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KÖZÉPPONTBAN A „BULLDOGSÁG”
A kutya az ember legjobb barátja. Kapcsolatunk már

több mint tízezer évre vezethetõ vissza, ami idõ alatt
az ebek bebizonyították, hogy õk a hûség mintaképei.
Ha kell, szórakoztatnak, játszanak, sportolnak velünk,
ott vannak mellettünk, amikor vidámak vagyunk, vagy
amikor sírunk. Mi mégis hogyan háláljuk meg nekik
ezt a nagy odaadást? Errõl kérdeztük Horváth Józse-
fet, az egyik nyíregyházi állatkereskedés tulajdonosát.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Magyarországon a lakosság számához mérten ma-
gas a kutyák és a cicák száma. Ezek közül is egyre elter-
jedtebbek a különleges fajták. Míg korábban az ebek a
ház körüli védelmet biztosították, addig ez a szerepük
teljesen átalakult – hangsúlyozta Horváth József, aki hoz-
zátette, hogy a nagy testû állatok helyett a kisebbek vál-
nak népszerûvé. Ezek pedig már nem feltétlenül az ud-
varon élnek, hanem bekerülnek a lakásba is – ebbõl adó-
dik, hogy a család gardróbjában megjelenik a kutyaruha
és a -cipõ is.

EGÉSZSÉGES KEDVENCEK

– A lakásban tartott ebeknek plusz védelemre van szük-
ségük, hiszen a szõrzetük is más, mint szabadban élõ tár-
saiké. A mancsuk érzékeny, így kutyacipõ sem árt nekik,
de elengedhetetlen a nyakörv, a póráz és a szájkosár mel-
lett a kutyakabát is. Arról pedig nem szabad megfeledkez-
ni, hogy a benti kutyák impulzus nélküli környezetben
élnek, ezért igénylik a különféle játékokat, amelyekkel le
tudják magukat kötni – mondta el.

A szakember kifejtette, a hobbiállattartással kapcsolat-
ban kialakult egy új üzletág és a tudatos gazdik számára
is egyre fontosabb, hogy olyan kedvencek legyenek a kör-
nyezetükben, akik egészségesek. Ezért keresik azokat a
táplálékokat és kiegészítõket, amelyek a kedvenc korá-
hoz, fajtájához, tartási körülményéhez és aktivitásához

szükségesek. Valljuk be: nem lenne teljes az életünk ked-
venceink nélkül.

KUTYASAMPON ÉS -VITAMINOK
– A csivavám számára a kiscipõ és a kisruha elen-

gedhetetlen, hiszen ha kiviszem a szabadba, könnyen
felfázik, könnyen beteg lesz. Figyelünk az egészségére
is: vitamint kap és olyan tápot, ami az egészségét biz-
tosítja. Egy légtérben élünk vele és családtagnak tekint-
jük. Játékokat veszünk neki, és olyan kutyafekhelyet
biztosítunk, ahol menedéket és nyugalmat talál magá-
nak. Mindezek mellett a körömvágás és a fürdetés sem
maradhat el – mondta el Rutkai Áron kutyatulajdonos.

A PÓRÁZ MÁSIK VÉGÉN
A Közterület-felügyelet munkatársai hétfõtõl pénte-

kig preventív, megelõzõ jelleggel fokozott figyelemmel
kísérték a kutyák közterületen történõ sétáltatásával kap-
csolatos szabályok betartását Nyíregyházán. A felügye-
lõk jelenlétére elsõsorban a lakótelepeken, játszótere-
ken, pihenõparkokban, valamint a Sóstói-erdõ és a Sós-
tói-tó környékén számíthattak a városlakók. Az akció
célja nem a büntetés volt, hanem az, hogy a kutyákat a
jogszabályoknak megfelelõen vigyék a közterületre.

Az egyhetes ellenõrzés során többek között kiemel-
ten figyelték a póráz alkalmazását, a kutyaürülék fel-
szedéséhez szükséges eszközök meglétét, az állat
chipjét és a játszótereken való kutyasétáltatás tilalmá-
nak betartását. Bodrogi László, a Közterület-felügyelet
felügyeletvezetõje elmondta, az elsõdleges cél, hogy
minél kevesebb legyen a kutyák által hátrahagyott ürü-
lék a város területén, illetve minél kevesebb legyen a
konfliktus a kutyatartók és nem kutyatartók között.

INKÁBB MOSOLYKÁRTYÁT OSZTANAK

Az eddigi tapasztalatok pozitívak, a kutyások általá-
ban betartják a szabályokat. Néhány esetben fordult elõ,
hogy a kutya póráz nélkül futott, de a gazdájánál ott volt
a póráz, a sétáltatók összeszedik a házi kedvenc ürülé-
két. Bodrogi László hangsúlyozta, nem a bírságolás a
céljuk. Akinél mindent rendben találnak, mosolykártyát
is kap a közterület-felügyelõktõl, amellyel megköszönik
a város érdekében tett jogkövetõ magatartást. Aki kisebb
szabálysértést követ el, azt figyelmeztetik. A játszótéri
kutyafuttatást és az ürülék otthagyását viszont büntetik,
a helyszíni bírság elérheti az 50 ezer forintot is.

Bodrogi László érdeklõdésünkre elmondta, lapzár-
tánkig közel 100 kutyasétáltatót ellenõriztek. Eddig csak
kevés esetben találkoztak szabályszegõvel, de hogy ez
a késõbbiekben is így maradjon, a jövõre nézve is ter-
veznek hasonló akciókat.



A 82 éves férfi 1988-tól nyugdíjas BM dolgozó, nyugál-
lományú rendõr alezredes, aki Nyíregyházán polgárõrsé-
get szervezett és ma is tevékeny. Dr. Kovács Ferenc el-
mondta: Laci bácsi 82. születésnapja, jó alkalmat adott
munkája elismerésére.

Nevéhez köthetõ a Szomszédok Egymásért Mozgalom
elindítása, az Egy iskola, egy polgárõr és az Egy lépcsõ-
ház, egy polgárõr mozgalmak szervezése és mûködése.
Áldozatos munkája mindenki számára példaként állítha-
tó.

Kozma László Nyíregyházán született, de elkerült a sza-
bolcsi megyeszékhelyrõl, Magyarország több városában
élt és dolgozott. Nyíregyházára költözése óta a belváros-
ban, Borbányán és a Jósavárosban is szervezett polgárõr-
séget. Szellemi atyja a Nyíregyházi Polgárõr Szövetség
megalakulásának, alapító tagja a Nyíregyháza Városköz-
pont Polgárõr Egyesületnek. Azt mondja, a Nyíregyháza
polgármesterétõl kapott elismerés jólesõ érzés, de õ min-
dig örömmel végzi a munkáját. Fontosnak tartja a közös-
ségért végzett tevékenységet, s amíg ereje engedi, szeret-
ne polgárõrként dolgozni, továbbra is vállalja az utcai szol-
gálatot.

IRODA IS MÛKÖDIK

Tavaly nyáron irodát is kapott a Városközpont Polgárõr
Egyesület a Toldi utcán. Ez is jelzi, hogy a nyíregyházi
önkormányzat fontosnak tartja a város közbiztonságának
erõsítését, ezért a helyiséget térítésmentesen biztosítja a
civil szervezeteknek. Az új iroda három városi egyesület
központja lesz, innen közel 500 polgárõr munkáját koor-
dinálhatják.
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TÖBB POLGÁRÕR FELÜGYEL NYÍREGYHÁZÁN
A sikeres alapvizsgát követõen, 52 új polgárõr tett

esküt nemrégiben a Nyíregyházi Rendõrkapitányság
dísztermében. Ebbõl is látszik, hogy az utánpótlásból
nincs hiány, és a „nagy öregek” is tevékenyek még,
áldozatos munkájukat elismeri Nyíregyháza önkor-
mányzata.

Szerzõ: Sipos Marianna

Czidor Mihály, a Nyíregyházi Polgárõr Szövetség ügy-
vezetõje a városban tevékenykedõ polgárõr szervezetek-
rõl elmondta, dinamikusan fejlõdnek. Köszönhetõ ez an-
nak, hogy nemrégiben is számos új egyesület jött létre.
Már a Jósavárosban, Kistelekiszõlõben, Oláhréten, Csá-
szárszálláson is mûködik civil szervezetük. Számszerûen,
22 egyesületnél közel hétszáz polgárõr teljesít napjaink-
ban szolgálatot, Nyíregyháza közbiztonsága érdekében.

Az ügyvezetõ azt hangsúlyozta, hogy ezek a városla-
kók önként, díjmentesen szabadidejükben vállalják azt,
hogy tesznek városuk közbiztonságáért. Míg korábban elég
volt, hogy összeállt néhány jóérzésû ember és járõrözött
a lakókörnyezetében, ma már ennek szigorú szabályai
vannak. A polgárõrök felkészültek, képzésen és tovább-
képzésen vesznek részt, melyet a 2012-ben életbelépett
polgárõr törvény is megkövetel. De nemcsak a lakosság
láthatja ennek a tudásnak a hasznát, hanem az is fontos,
hogy a polgárõrök érezzék: valóban hivatalos, a közösség
által elfogadott módon és jogi keretek között járhatnak el
szükség esetén. Czidor Mihály arról is szólt, hogy egy pá-
lyázati forrásnak köszönhetõen, ma már 130 képzett, bûn-
ügyi és közlekedési polgárõr is teljesít szolgálatot Nyír-
egyházán, akik számos esetben dolgoznak együtt a rend-

õrséggel is. De találkozhatunk velük rendezvények bizto-
sításánál, vagy demonstratív céllal megjelennek a legtöbb
olyan helyen, ahol gyakran fordulnak meg a vandálok.

ELISMERÉS A KIVÁLÓ POLGÁRÕR
MUNKÁÉRT

Nyíregyházán ma is élnek olyan polgárõrök, akik mél-
tó példaképei lehetnek az új generációnak. Nemrégiben
elismerõ oklevelet vehetett át dr. Kovács Ferenc polgár-
mestertõl Kozma László, aki több évtizeden át végzett,
áldozatos és elkötelezett polgárõri munkájával vívta ki az
elismerést.

Kozma László oklevelet vett át  dr. Kovács Ferenc
polgármestertõl
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A „megtartó hûség” a mottója az idei házasság hete
rendezvénysorozatnak, amelyet Valentin-naphoz kö-
zeledve február 8. és 15. között tartanak meg Magyar-
országon. A kezdeményezés közel két évtizeddel ez-
elõtt indult el Angliából, és mára 4 kontinens 21 or-
szágában ünneplik. A házasulási kedv szerencsére
Nyíregyházán sem csökkent, hiszen az elmúlt évben
515 párt adtak össze, de idén is volt már 19 házasság
és lapzártánkig további 240 pár jelentette be szándé-
kát a megyeszékhely anyakönyvi hivatalában.

Szerzõ: Bruszel Dóra

– Az elmúlt öt évben az országos átlaghoz viszonyítva
nem csökkent a házasságkötési kedv Nyíregyházán. A leg-
népszerûbb idõszak változatlanul a nyári hónapok, így
május, június, július és az augusztus. Házasságkötések
szinte minden korosztály körében elõfordultak, de a 20 és
30 év közöttiek jelentek meg legtöbbször a szertartáso-
kon – tájékoztatta lapunkat Veres Ágnes, az anyakönyvi
hivatal csoportvezetõje.

30 NAPOS VÁRAKOZÁSI IDÕ

Az egybekelési szándékot a kitûzött nap elõtt minimum
harminc nappal be kell jelenteni, de a törvény lehetõsé-
get biztosít arra is, hogy akár egy évvel a jeles nap elõtt
kinyilvánítsák szándékukat a házasulandók. Az úgyneve-
zett idõpontfoglaláshoz (bejelentéshez) személyazonosí-
tó okmányra (útlevél vagy személyi igazolvány) és lak-
címkártyára, valamint születési anyakönyvi kivonatra van
szükség. Akinek nem elsõ házassága, annak igazolnia kell
az elõzõ házasság megszûnését is. Ha valaki nem magyar
állampolgár, akkor az állampolgárságának megfelelõ or-
szágból tanúsítványt is kérnek az anyakönyvi hivatal mun-
katársai.

A VÁROSHÁZA DÍSZTERME

Veres Ágnes elmondta, Nyíregyházán a Zrínyi Ilona utca
7. szám alatti házasságkötõ teremben lehet házasságot
kötni, de elõzetesen egyeztetett idõpontban, külön kére-
lemre a városháza dísztermében – Krúdy-teremben – is
biztosítanak erre lehetõséget. Külsõ helyszínen abban az
esetben kerülhet sor a ceremóniára – kizárólag szomba-
ton délután –, ha a helyszín az eseményhez méltó színvo-
nalú. Hozzátette, a Zrínyi Ilona utca 7. szám alatti házas-
ságkötõ teremben munkaidõben – a polgármesteri hivatal
munkarendje szerint – díjmentes a házasságkötés. Mun-
kaidõn túl, illetve szombati napokon 8000 forint + áfát
kell a városháza pénztárába befizetni, és a befizetéskor
kapott számlát bemutatni, ugyanis ez jogszabályban meg-
határozott feltétele a munkaidõn túli házasságkötésnek.
Vasárnapi házasságkötésre nincs lehetõség. A városháza
Krúdy-termében és külsõ helyszínen kötendõ házasság
esetén 50 000 forint + 8000 forint + áfát kell megfizetni.
Mindkét esetben a szándékot szintén az anyakönyvi hiva-
talban kell bejelenteni. Kifejtette, a polgármesteri hivatal

ÖSSZE-ESKÜVÕ ELMÉLET

a házasságkötõ teremben és a Krúdy-teremben díjmente-
sen biztosítja a pár részére a zeneszolgáltatást CD-rõl,
poharat és tálcát a pezsgõs koccintáshoz, a szelencét a
gyûrûhúzáshoz, a gyertyatartót, valamint a házasulandók
által a szülõk részére átadandó ajándékok elhelyezését.
Az elmúlt évek statisztikáit figyelve, a Nyíregyházán köt-
tetett házasságokról elmondható, hogy házassági nevet
lényeges többségben még mindig a nõk választanak, fér-
fiak esetében ez csak évi 1-2 alkalommal fordul elõ. A
nõk egy része megtartja leánykori nevét, de minden más
névválasztási mód elõfordul, például amikor összekapcsol-
ják a férj és a feleség születési nevét – tette hozzá.

ELFOGLALT VÕFÉLYEK

A házasságkötés az esetek többségében nem merül ki a
hivatalos polgári és egyházi szertartásban, a legtöbb pár a
ceremónia után lakodalomba invitálja a násznépet. A ké-
szülõdést azonban az esküvõt megelõzõen már hónapok-
kal el kell kezdeni, mert hamar lefoglalják a võfélyeket, a
zenészeket, a fotósról és a videósról pedig nem is beszél-
ve – vallják interjúalanyaim, akik idén lépnek frigyre egy-
mással.

ÚJ TRENDEK, CEREMÓNIAMESTEREKKEL
– Manapság azt tapasztalom, hogy a ceremóniames-

terség felé mozdult el a világ. A régi hagyományos võ-
félyek egy része is követi az új trendeket. Én is egyre
érdekesebb elvárásokkal találkozom, nagyon divatosak
a játékok a lakodalmakban. A legemlékezetesebb es-
küvõm tavaly szeptemberben volt: ott a pár azt játszot-
ta el, hogy egy repülõs utazáson vagyunk. Ceremónia-
mesterként én voltam a repülõ egyik stewardja. A két
segédem a meghívók kódjait infrával leolvasta, az ada-
tok pedig megjelentek a telefonomon. Ennek segítségé-
vel tudtam a násznép minden tagjának a nevét is –
mondta el az egyik nyíregyházi ceremóniamester.

Adél és Tibor október harmadikán házasodnak össze: –
A nagy nap idõpontját a már elõre kiválasztott võfélyhez
és zenekarhoz igazítottuk. Mindenképpen azt szerettük
volna, ha õk szórakoztatják a násznépünket, ezért mielõtt
idõpontot kértünk volna az anyakönyvi hivatalban, meg-
kérdeztük tõlük, hogy mikorra van szabad kapacitásuk.
Mi a szeptembert szerettük volna elõször, de hozzájuk
kellett igazodnunk, ezért október elején mondjuk ki a bol-
dogító igent – mondták el érdeklõdésemre. Áron és Vivi-
en egy évvel az esküvõ napja elõtt lefoglalták az augusz-
tusi idõpontot és már akkor azt tapasztalták, hogy egyre
kevesebb a szabad hely: nemcsak az idõpont volt problé-
más, de lagzihoz szabad termet is nehezen találtunk. Sze-
rencsére mégis sikerült, ráadásul ott biztosítják az ételt és
a díszítést is – mondták el. Orsit karácsonykor jegyezte el
a párja és mivel mindenképpen augusztusi esküvõt sze-
rettek volna, így nagyon nehezen ment a szervezés. – Kö-
rülbelül 10 võféllyel beszéltünk, mire találtunk valakit, aki-
nek még szabad volt a tervezett idõpont. Zenekart sem
volt egyszerû találni, de szerencsére már mindennel meg-
vagyunk, izgatottan várjuk a nagy napot – hangsúlyozták.

HÓDÍTANAK A HÁZI SÜTEMÉNYEK
– Egy jó lakodalomnak nemcsak a võfély, a zene és

a terem az elengedhetetlen része, hanem a finom tor-
ták és sütemények is. Kollonay István cukrászmester
szerint manapság a házi sütemények hódítanak és a
párok többsége csak a menyasszonyi tortát sütteti meg
szakemberekkel. Új trend, hogy a nagy esküvõi torta
mellett mini torták is vannak, amelyeket a násznép
megkap ajándékba a mulatság után. Ezeket marcipán-
nal vagy cukor burkolóval fedik be, ami igazán ele-
gánssá teszi az édességet. Az új irányzat mellett még
mindig él a hagyományõrzõ vonal is, hiszen népszerû-
ek a grillázs torták, de ezek mellett megjelennek a tej-
színhabbal és gyümölcsökkel díszített fagylalttorták is
– mondta el a cukrászmester.

KIEMELT FIGYELEM A CSALÁDOKNAK
A NOE Családi Kör Egyesület fennállásának negyed-

százados jubileumát ünnepelte a Városmajori Mûve-
lõdési Házban. A szervezetnél a jövõben a fiatalítás a
cél, programjaikkal pedig továbbra is a kisgyermekes
családokat szeretnék elérni.

– Az idei év arról fog szólni, hogy kisgyermekes csalá-
doknak programokat szervezzünk, természetesen a régebbi
tagtársakkal együttmûködve – mondta el Tóthné Nemes
Csilla, a NOE Családi Kör Egyesület elnöke.

A jubileumi ünnepségen Petneházy Attila országgyûlé-
si képviselõ és Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármes-
tere is részt vett. Petneházy Attila elmondta: a kormány
kiemelt figyelmet fordít a családokra. Példaként említette
az adókedvezményt, aminek révén jelentõsen több pénz
marad a gyermeket nevelõk pénztárcájában.

– Elmondhatjuk azt is, hogy az iskolai étkeztetés átszer-
vezése is fontos. Sokan részesülnek a napi ingyenes étke-

zésben, ami most még bõvülni fog az óvodásokra való
kiterjesztéssel – tette hozzá.

Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere kifejtet-
te, Nyíregyházán kiemelt terület a családok támogatása.
Erre az önkormányzat nagy figyelmet fordít, és a kötelezõ
támogatási formák mellett több helyi kedvezmény és se-
gítség is rendelkezésükre áll.

SEGÍT A VÁROS IS

– Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a családokat kiemelten
támogatja az önkormányzat. Aki több gyermeket nevel,
az több segítségre is számíthat. De a gyermekétkeztetés-
tõl a nyári táborozáson és a tanszertámogatáson át a gyer-
mekvédelmi rendszerig széles az a skála, ahol segítjük
õket. Sõt, több olyan nem kötelezõ önkormányzati támo-
gatást is elérhetõvé tettünk, amely tovább segíti a csalá-
dokat – emelte ki az alpolgármester.

Az egyesületnél különbözõ segítséget is kaphatnak a
nagycsaládosok. A ruha- és adománygyûjtés mellett akár
abban is támogatják a családokat, hogy az Erzsébet-tábo-
rokba való jelentkezéshez szükséges adatlapokat kitöltik,
vagy útmutatást adnak a pályázatokon való részvételek-
ben.

Réka és Jani tavaly májusban kötötték össze életüket a nemrég felújított házasságkötõ teremben
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KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

CIRILL ÉS METÓD TÁRLAT
1150 évvel ezelõtt érkezett Szent Cirill és Szent Metód a

mai Szlovákia területére címmel nyílt tárlat a Jósa András
Múzeumban. A megnyitón Stefan Dano, a Szlovák Köztár-
saság békéscsabai fõkonzulja hangsúlyozta, a két keresztény
hittérítõ évfordulójáról Szlovákiában az elmúlt évben emlé-
keztek meg. A nyíregyházi kiállítást azért tartották fontos-
nak, mert ebben a régióban is sok szlovák nemzetiségû em-
ber él. Gabriel Hushegyi, a budapesti Szlovák Intézet igaz-
gatója a kiállítás bemutatása során elmondta, a két hittérítõ-
nek sokat köszönhetnek a szláv nyelvterületeken, a tablók
pedig a kereszténység elsõ követeitõl elkalauzolnak az Eu-
rópa szívében létezõ mai Szlovákiáig.

ÜNNEPELT AZ ARANYKOR
Bált szervezett az Aranykor Nyugdíjas Klub Sóstóhe-

gyen a közelmúltban. A tagság teljes létszámban jelen volt,
percek alatt kiváló hangulatot teremtettek.
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ÉRDEKESSÉGEK KULTÚRA

A farsang a téli ünnepkör szokásokban leggazdagabb
idõszaka, amely vízkereszttõl hamvazószerdáig tartott.

A nagy mezõgazdasági munkák befejeztével a pihenés,
erõgyûjtés, felkészülés ideje, ugyanakkor a szórakozás, já-
ték, evés-ivás, legfõbb alkalma a negyvennapos nagyböjt
elõtt. A párkeresés, udvarlás, lakodalmak, disznótorok idõ-
szaka. A farsangi evés-ivásnak, lármás-táncos felvonulás-
nak valamikor kettõs célja volt. Egyrészt a tél haldoklását
ünnepelték, másrészt gonoszûzõ eljárásokkal a bõ termést,
termékenységet kívánták biztosítani. A falusi ember erre
az idõszakra felfüggesztette a közösség által elfogadott
rendet, törvényeket. Maskura mögé bújva lehetõvé vált,
hogy az egyén ki tudjon lépni hétköznapi énjébõl. Far-
sang idõszakában megengedték a fonókban az ölelgetést,
fogdosást, párosodásra való cselekedeteket, obszcén szö-
vegeket.

HÁROMFARSANG

A farsangi szokások fõ ideje a Nyírségben (pl. Biriben)
többnyire a húshagyóvasárnap utáni három napra esett,
ezért háromfarsang a neve. Húshagyóvasárnap sok húst
fõztek, fánkot sütöttek, hétfõn, kedden is tyúkot öltek, hús-
levest fõztek hosszúmetélttel, káposztát töltöttek, mert
hamvazószerda után megkezdõdött a nagyböjt.

A farsangi maskurázás sikere mindenkor a beöltözött

TERMÉKENYSÉGVARÁZSLÁS, MASKURÁZÁS
legények ügyességétõl, leleményességétõl, rögtönzõ ké-
pességétõl függött. A farsangi mulatságok helyszínei a fo-
nók, tollfosztók, lakodalmak voltak. Szatmárban, Nyírség-
ben különbözõ zsáneralakokat jelenítettek meg, különö-
sen kedvelt volt, hogy a legények öregasszonyoknak, öreg-
embereknek, koldusoknak, betyároknak, házalóknak, ké-
ményseprõknek, cigánycsaládnak stb. öltöztek be. (Jellem-

A nyíregyházi tirpákoknál Márkus Mihály szerint nem
volt különösebb jelentõsége. A fiatalok farsangi bált, az
idõsebbek batyusbált rendeztek. A céhes világban a nyír-
egyházi szûcslegények farsangi felvonulást rendeztek,
amely reggelig tartó mulatsággal zárult.

Vidékünkön elsõsorban a szatmári részen, a Túr men-
tén volt szokásban a farsangi maszkos alakoskodás.

A maskurások elsõ nagy csoportját az állatmaszkok
képviselik. Vidékünkön négy különbözõ fajtája élt: a med-
ve-, kecske-, gólya- és a csikós (lovas) farsangoló.

A farsang utolsó napjához, húshagyókeddhez több olyan
szokás is kapcsolódott, amely a pártában maradt lányok
kigúnyolását célozta. Ilyen a kongózás, szûzgulyahajtás.
Fiatalabb legények, gyerekek kongóval, csengõvel, ko-
lomppal nagy zajt csapva végigrohantak az utcákon és a
pártában maradt lányok kapuja elõtt kiabáltak: „Húsha-
gyó, itt maradt az eladó!”. A szatmári Panyolán ezen a
napon az öregebb legények gulyásnak öltöztek, úgy men-
tek szûzgulyát hajtani. „Kinek van eladó lánya, hajtsa ki a
szûzgulyára!” – mondták.

A farsang utolsó napján, húshagyókedden bõségesen
ebédeltek és vacsoráztak, mivel éjfélkor hat hétre beállt a
böjt. Húshagyókon rétest vagy fánkot sütöttek, hogy fás
ne legyen a kender. Töltött káposztát, sült húst és kalácsot
ettek dúlásig. Éjfél után volt a fogöblítés, amikor a zsírt
lemosták a fogukról, természetesen borral.

Dr. Bodnár Zsuzsanna
néprajzkutató

HARCOSOK A HOLNAPÉRT
Tizennyolc kép, mely csupa vidámság. Jelmezek,

smink, bohókás mozdulatok és széles mosoly. A való-
ság viszont, hogy a képen szereplõk valamennyien
megvívták harcukat a rákkal. Küzdelmükre csak a tab-
lók alján szereplõ idézetek utalnak és elgondolkodtat-
nak – egy mosolygós arc nem rejt mindig felhõtlen
boldogságot.

Szerzõ: Sipos Marianna

A képeket nézve, az idézeteket olvasva jöttem rá, hogy
amikor egészségesek vagyunk, természetesnek vesszük,
hogy van holnap. És elég egy pillanat, hogy megváltoz-
zon az életünk. Egy pillanat alatt átértékelõdik minden.

Felragyogott a nézõk arca, amikor a Móricz Zsig-
mond Színház Tûzpróba címû elõadásában a harci
mének szerepkörében két tüneményes póni: Binduka
és Manfréd lépett színre.

Szerzõ: Sz. Kántor Éva

Az anya, Binduka négyéves, a kicsije, Manfréd másfél.
A méretük nem igazán manökeni: a „magasságuk” egy
méter körüli, a súlyuk ugyanakkor meghaladja az egy
mázsát. A Kemecsei úton található Kistáltos Lovasudvarban
élnek, hála gazdájuknak, Iváncsik Sándornak. Mint Far-
kas Csaba lovasedzõtõl megtudtuk, a tíz paripájuk mellett
négy pónit is tartanak. A nagyobbak a Nemzeti Vágtán a
póni futamban már bemutatkoztak ország-világ elõtt, most
a „kisebbeken” a sor. Ez azért alakult így, mert a „szí-
nészválogatásnál”, a castingnál fontos szempont volt, hogy
nyugodtak legyenek a pacik, nehogy a szokatlan helyszín
s a nézõk miatt „lámpalázukkal” megzavarják az elõadást.
Külön gondoskodást nem igényelnek (nyugtató, speciális
etetés, itatás...), csak alapos tisztítást.

JÓL TARTOTT JÁTSZÓTÁRSAK

A PÓNIK IS CASTINGOLTAK
mukra alakítottak ki. A Krúdy Kamara bejáratát megelõzõ
ajtón jutnak be „Thália templomába”. A színészek alig
várják, hogy megérkezzenek; almával, sárgarépával kí-
nálgatják õket, miközben a lovacskák az ajtón belül vára-
koznak a „jelenésükre”.

„MEGLEPETÉSRE” IS KELL SZÁMÍTANI

A takarásba rámpa segítségével jutnak fel, melyet azért
alakítottak ki, hogy ne kelljen lépcsõzniük. Bármilyen fe-
gyelmezett, nyugodt állatok, kicsit idegesebbek ilyenkor,
mint máskor, de semmi gond nincs velük. Potyogtatással
eddig még nem „tisztelték meg” a színházat, de egy kis
folyadék már került a takarásba, amit az egyik mezítlábas
színészünk a sötétség miatt nem észlelt idõben, ám ez a
színjáték hevében számára nem okozott drámai feszült-
séget; egy kis forgács, kevés homok segített a probléma
orvoslásában. Az elsõ felvonásban lépnek színre három
alkalommal, így a teátrum szokásainak megfelelõen, az
elõadásvégi tapsnál már nem kell jelen lenniük. A taka-
rásban kísérõik átadják a gyeplõt a színészeknek: Vizkeleti
Zsoltnak, Illyés Ákosnak, majd ismét Vizkeleti Zsoltnak.
Elõször csak az anyuka lép színre, a nézõk nagy örömére,
majd mikor letudja a produkcióját, a másik oldalon kiko-
cog a színházból, megkerüli azt, majd az elõzõ helyén a
kicsinyével együtt vár a következõ „fellépésére”. A har-
madik jelenésük után már könnyebb a helyzetük, mert
lemegy a függöny, így nem kell megkerülniük az épületet
a távozáshoz.

ÁTÍRJÁK A DARABOT

Bár még nemrég debütáltak, tréfás szituációkban nincs
hiány. Egyik alkalommal Illyés Ákos a szerep szerint ma-
gyarázott volna még valamit a lovakat vezetõ „szolgá-
nak”, miután átadta neki a pacik „kormányrúdját”. Csak-
hogy a pónik elunták a várakozást, s már indultak is kifelé
a színpadról. Mivel erõteljes volt bennük az elhatározás,
hogy távoznak a színrõl, s az erõviszonyok is az õ javukra
dõltek el, nem volt célszerû tovább fékezni õket; mûvé-
szünk monológjára fittyet hányva, kiügettek a színpadról.

Egy másik alkalommal beszólították õket a tapsrend-
nek megfelelõen a színpadra, Binduka azonban a képes
fele helyett a kevésbé esztétikusat fordította a nézõtér felé.
Hiába, kevés mûvész mentes a sztárallûröktõl!

Lassan elfogadod, hogy minden tervedet ma valósítsd
meg, mert a holnap talán már nem létezik. Kezded a felnõtt
méltóságával fogadni a „vereséget” és nem kétségbeesés-
sel. Megtanulod ápolni a saját lelked, mert e nélkül esélyed
sincs. Mint a zongorát szokták, áthangolod magad és már
veszed a finom rezgéseket, a ma rezgéseit, mert már csak
ez maradt. Egy ölelõ kéz már nem azonos a személyiséged
feladásával, egyszerûen csak jó. Már nem kell virágot kap-
nod, hogy mosolyra húzódjon a szád, elég ha megérzed az
illatát valahol. És megtanulod, hogy sokat bírsz... Nem is
hitted volna, mennyire erõs vagy, akár annyira, hogy le-
küzdj mindent és visszaszerezd az elveszettnek hitt jövõt.
De te már érzékeny hangszer vagy, aki ha megérzi a virág-
illatot, mosolyra húzódik a szája. És ez a mosoly erõt adhat
mindazoknak, akiknek elveszett a holnap...

A tárlatot március 31-éig láthatják az érdeklõdõk a
Korzó Bevásárlóközpont második emeleti összekötõ híd-
ján. A  tárlat megálmodója és fotográfusa Janics Attila. A
képekbõl készült fotóalbum megvásárlásával a rákbete-
gek gyógyulásához járulhatunk hozzá.

Minden valamirevaló színésznek, így nekik is, próbára
volt szükségük. Néhány nappal a premierjük elõtt bejár-
ták a színpadot, hogy szokják a világot jelentõ deszkákat.
Ahogy az a sztárokhoz illik, valóságos harc folyik, hogy ki
kísérje õket a fellépésekre. A teátrumba kezdés elõtt bõ
félórával érkeznek meg egy utánfutón, amelyet az õ szá-

zõ a férfi-nõi ruhacsere.) Arcukat belisztezték, bekormoz-
ták, harisnyát húztak rá. Igyekeztek mindenhol minél na-
gyobb riadalmat kelteni. Természetesen a farsangolás hely-
színén étellel, itallal kínálták a résztvevõket.

A Sóstói Múzeumfaluban a hagyományokhoz kapcsolód-
va farsangi bolondozással és táncházzal várták az érdek-
lõdõket a hét végén, ahol a Mûvészeti Szakközépiskola
nebulói alakoskodtak, s okították a résztvevõket a szat-
mári táncokra
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

Elõbújt a hó alól a téltemetõ virág
a Tuzson János Botanikus Kertben. Ez
hazánk legkorábban nyíló virágainak
egyike, apró termetû, mediterrán ere-
detû növényke. Magyarország területén
fõként a Dunántúl gyertyános-tölgyese-
iben, illetve az ezek helyén létesített
egyéb erdõkben él.

A mélyen hasogatott gallérlevelekkel
körülvett virágainak sárga virágtakaró le-
velei nem szirmok, hanem megnö-
vekedett, megszínesedett csészelevelek.
A valódi szirmok mézfejtõkké módosul-
tak és nektártermésükkel csalogatják a
megporzó rovarokat. A megtermékenyült
virágok szirmai narancsos színárnyalatot
kapnak.

VIRÁGZIK A TÉLTEMETÕ VIRÁG
A BOTANIKUS KERTBEN

A közel 50 millió forintos európai uniós
pályázat segítségével iskolabarát fejlesz-
tést hajtott végre a levéltár. A projekt
révén három új oktatóteret és három vir-
tuális pontot alakítottak ki, ezzel meg-
könnyítik a fogyatékkal élõk levéltár-
használatát is.

A Múltban kutatva, jelenben mutatva –
ezzel a címmel valósítottak meg egy közel
50 millió forintos pályázatot a megyei le-
véltárban. A beruházásban új oktatótere-
ket és úgynevezett virtuális pontokat alakí-
tottak ki. A cél, hogy a levéltár iskolabarát
legyen és így a fiatalok is részt vehessenek
az ott zajló kutatásokban.

– Eddig csak a kutatótermünkben tud-
tuk fogadni a csoportokat hétfõnként, ami-
kor nincs kutatószolgálat. Most viszont egy
TIOP-pályázat keretében olyan oktatóte-
ret sikerült létrehozni, ahová bármikor jö-
hetnek az iskoláscsoportok és már a XXI.
századi körülmények között tekinthetnek
vissza a történelembe – mondta el Kuj-
busné dr. Mecsei Éva, a megyei levéltár
igazgatója.

RÉG VÁRT SEGÍTSÉG

A fejlesztés terve 2011-ben fogalmazó-
dott meg a levéltárban, akkor döntötték el,
hogy részt vesznek egy európai uniós pá-
lyázaton, amivel az intézmény iskolabarát
fejlesztése volt a cél. A projekt részeként
új, könnyen szállítható eszközöket kaptak,
de jelentõs informatikai fejlesztés is meg-
valósult.

MÚLTBAN KUTATVA, JELENBEN
MUTATVA

Dr. Galambos Sándor fõlevéltáros el-
mondta: az új számítógépek mellett egy
infópulttal is gazdagodtak, amellyel a le-
véltárba belépve tudnak tájékozódni az
ügyfelek a levéltár nyújtotta szolgáltatá-
sokról és lehetõségekrõl. Egy úgynevezett
információs asztal segítségével pedig já-
tékos elemeket lehet beépíteni az iskolai
órákba.

ZAJLIK A DIGITALIZÁLÁS

A digitalizáció is fontos a levéltár szá-
mára. Körülbelül 8 kilométernyi iratanyag
található a levéltárban, ebbõl most nagy-
jából 300 méternyi érhetõ már el digitáli-
san. A közel 50 millió forintos pályázat
mellett egy másik fejlesztés is megvaló-
sult. A Magyar Nemzeti Levéltár 11 millió
forinttal finanszírozta a tetõtér teljes az-
besztmentesítését és a negyedik emeleti
ablakok cseréjét.

FEBRUÁR VÉGÉIG POMPÁZHAT

Nagy Zoltán, a Tuzson János Botanikus
Kert vezetõhelyettese elmondta, a hagy-
más-gumós növények ilyenkor már kivirá-
goznak. Az egyik ilyen a téltemetõ virág, a
nevében is benne van, hogy a telet temeti.
Idén már január végén kinyílt és február vé-
géig pompázhat. A botanikus kertben már
elõbújt a hóvirág is, ami hasonlóképpen
védett növény, eszmei értéke 10 ezer, míg
a téltemetõé 2 ezer forint. Leszedésükkel a
szaporodás lehetõségétõl fosztanánk meg
õket. A korán ébredõ cserjék közül már vi-
rágzik az illatos tündérfa is. Az Ázsiából
származó növény jácint illatot áraszt, sár-
ga virágával színesíti a most még havas
botanikus kertet.
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Netán olyan, ami le van írva? Esetleg konkrét, kéz-
zelfogható, idõhöz kötött és valóban vágyik is az el-
érésére? Akkor jó úton van a pozitív gondolkodás felé.
Ha nincs, akkor még lehet, hogy mások céljainak meg-
valósításán „dolgozik”, s talán most is másokat hibáz-
tat mindenért, ahelyett, hogy végre felelõsséget vállal-
na a saját életéért...

Szerzõ: Tarczy Gyula

Kellemetlen, gyomorba vágó gondolatok, igaz? Pedig
néha szükségünk van ilyenekre, hogy ébredjünk, s ha vak-
vágányon haladunk, átállítsuk a váltót. Ám, ha mindezt
szeretetteljes közegben, mosolyogva tálalják, még jól is
eshet. Ilyen, egyszerre szemnyitó, utat mutató, elgondol-
kodtató, mégis derûs, pozitív érzésekkel feltöltõ élmény
Rudikné Kecsmár Ágnes (kétszer) másfél órája a Korzó-
ban, ingyenesen az „Én változtatni akarok!” programon.
Pedig az itt kapott tudás megfizethetetlen! A pszicholó-
gus, tréner elhatározta, hogy csatlakozik Mái Attila és Mái
Kovács Anikó, „a pozitív gondolkodás házaspár” által el-
indított kezdeményezéshez: legyen Magyarország a világ

VAN TÍZ CÉLJA? VAGY AKÁR CSAK EGY IS...?

Barna bácsi, a belvárosi hajléktalan dolgozik és temp-
lomba jár. Nem temetkezik önsajnálatba, nem fojtja
bánatát alkoholba és nem is kér segítséget az embe-
rektõl az utcán koldulva. Csak erõt és egészséget sze-
retne, azt is a jó Istentõl, mert, ahogy õ mondja, hinni
kell benne és egyszer minden szép lesz.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Barna bácsi õszinte tekintetével már sokan találkozhat-
tak, ha máshol nem is, akkor Balázs Attila fotóriporter dí-
jat nyert képein. Az Escher Károly-díjas fotós ugyanis nem
mindennapi megközelítésben ábrázolta sorozatán az öreg-
urat: elkísérte õt a karácsonyi éjféli misére, megörökítette,
ahogy hallgatja az igét és gyertyát gyújt, majd a mise után
visszakísérte õt égboltos otthonába. Ezekkel a fotókkal a
kezemben indultam útra, hogy megkeressem Barna bá-
csit az utcán és megismerjem nehéz sorsát.

„2 ÉVE A SZABADBAN ÉLEK”

Különösen hideg volt. Nem szálltak hópihécskék a temp-
lom tornyai felett, és még a szél sem rengette meg a fák
csupasz ágait, de érezhetõ volt: tél van. Kesztyûben, sál-
lal a nyakamon és sapkával a fejemen várakoztam a temp-
lom ajtaja elõtt. Ott, ahol Barna bácsi mindennap megfor-
dul, pontban öt órakor, az aznapi misén. Piros pozsgás
arcáról és ártatlan tekintetérõl, kezében görbe botjával,
több méteres távolságból felismertem. Ápolt volt és köz-
vetlen. Nem tért ki a beszélgetés alól, talán õ is meg akart
könnyebbülni: elmesélve nehéz sorsát.

– 25 éves korában eltemettem a fiamat. Azóta padlót
fogtam és nem találom a helyemet. 2013. augusztus má-
sodika óta az utcán élek. Újfehértón ugyan van két laká-
som, de a rokonaim kisemmiztek. Most már talán kezdek
visszatalálni önmagamhoz, de még mindig a szabadban
élek – kezdte a beszélgetést Barna bácsi.

„MINDENNAP MEGBOROTVÁLKOZOM”

Hogy lehet túlélni így a mindennapokat? Kérdezem tõle,
miközben megtört arcáról könnycseppek gördülnek le.
Mindennap dolgozom, méghozzá a közeli ételbárban.
(Ezért sem  találtam õt egyszer sem a fekhelyénél). Ott
takarítok, így ennem van mit. Tisztálkodási lehetõségem
is biztosított. Ezt egyszerûen meg kell oldanom, hiszen
olyan helyre járok – a templomba –, emberek közé, hogy
ha szagos volnék, azt nem vennék jó néven. Mindennap
fürdök, borotválkozom, és tiszta ruhát veszek fel. Ezeket
nagyrészt az emberek segítségével oldom meg.

– Két telet már átvészeltem az utcán – folytatja a mesé-
lést. – A tavalyi keményebb volt, mint az idei. Most sze-
rencsére olyan helyen alszom a szabadban, ahol vala-
mennyire védve vagyok, és így nem fázom. Egy pólóban
fekszem le – nevet fel. – Alattam két raklap van, amire
tettem egy 20 centi vastag matracot. Azon van még há-

EGY HAJLÉKTALAN, AKI SOHA NINCS „OTTHON”

legvidámabb, legoptimistább és legsikeresebb országa!
Mert máig is szörnyen gondolkodunk magunkról és a vi-
lágról: egy felmérés szerint 155 országból csak 103.-ak
vagyunk az elégedettségi-boldogsági listán úgy, hogy

„CSAK” egy felismerés és szándék kell: nem jó így, más-
képp szeretnék élni! Aztán elég egy péntek délután fel-
szabadított másfél óra, egy ülõpárna, toll és papír, a bevá-
sárlóközpont harmadik emeletén. A többiben segít a szin-
te tapinthatóan pozitív kisugárzású háromgyermekes édes-
anya, aki nem a „tutit” mondja, nem kényszerít, csak fel-
vet, megmutat és kérdez – tudományos alapon. Tudta, hogy
sikerünk 85 százalékban azon múlik, kikkel vesszük kör-
be magunkat? S azt, hogy sokan gyermekként élnek fel-
nõttként, mert még mindig másokra mutogatnak maguk
helyett? S azt, hogy akár csak 5–10 percnyi pozitív gon-
dolat és tartalom olvasása hihetetlen erõvel tölthet fel? S
hogy a stresszes embert a környezet irányítja ahelyett, hogy
kézbe venné az életét? Az elmélet gyakorlattal párosul,
így aki kinyílik a kérdésekre, válaszokat kaphat, mely alap-
ján újrafogalmazhatja a saját életét, immár sokkal pozití-
vabban. Mindig a domináns, érzelmekkel teli gondolat
valósul meg – vallja a tréner, aki a szándékai szerint fo-
lyamatosan kitárja a kaput a változtatni vágyók elõtt. Már
csak az a kérdés: Ön éppen most mire gondol fõként –
jóra, vagy rosszra? Ha nagyon megérintették mindezek,
netán megsértõdött, vagy vitatkozni szeretne, jó jel. Elin-
dult a változás útján...

rom takaró és mindemellett öt vagy hat párna. Ezekre fek-
szem rá és magamra húzok még három paplant. Az égvi-
lágon így semmi baj nem ér és nem is fázom. Sõt, van,
amikor még izzadok is – meséli, miközben nem tudom
levenni szememet a tekintetérõl, ami hihetetlen nagy ki-
tartásról árulkodik. Nem temetkezik önsajnálatba, nem
panaszkodik, és nem is akarja, hogy megszánjam. – Úgy
néz ki egy napom, hogy reggel korán felkelek és elme-
gyek takarítani. Ha végeztem a munkával, akkor eljövök
az egyházhoz – folytatja. – Itt elbeszélgetünk, eltraccso-
lunk a többiekkel. Mindenkinek megpróbálom megadni a
tiszteletet. Nem iszom, nem dohányzom.

„BÍZNI KELL!”

– Hit nélkül nem lehet élni – sóhajt fel. – Két éve tértem
meg. Amióta az utcán vagyok, azóta járok templomba.
Elõször azért, mert ott melegebb volt, mint kint. Aztán rá-
döbbentem, hogy hitre szükség van és a társaság is von-
zott. Kezdetben egyedül éreztem magam, de mára már
nem, mert járok a templomba. Világéletemben dolgoz-
tam, férfiszabó a szakmám – 20 évig foglalkoztam ezzel,
mert mindig kellett a pénz. Ha nem csinálnék semmit,
nem tudnék megélni. Ezért dolgozom – mondta el.

Barna bácsival csak úgy repül az idõ. Még szívesen foly-
tattuk volna a beszélgetést, de a templom óráján a mutató
már közelített az öt órához. Neki pedig ilyenkor menni
kell, hiszen nem maradhat ki egy mise sem. Hogyan to-
vább? Fordulok felé kérdésemmel, bízva abban, hogy aki
ennyire akar, az egyszer eléri célját és jóra fordulhat az
élete.

– Mióta megjelentek rólam a képek, azóta sokan segí-
tenek. Médiasztár lettem – nevet fel. – Noha világszínvo-
nalba kerültem, mégis kint élek az utcán, de azért
pörgõsebb lett az életem sokkal. Szombaton például Ro-
mániában voltam az egyházzal, egy zarándokhelyet is
meglátogattunk, nagyon szép volt. Ott több helyen is vol-
tam imádkozni. Képzelje el, másnap, ahogy hazajöttünk,
a lábam fele annyira sem fájt, mint elõtte. Úgy mentem,
mint egy kapcás ló. Hit nélkül nem ember az ember. Sze-
retnék egy lakást, tudja, nem vagyok már 20 éves, hogy
kint éljek az utcán. Elfogadom a segítséget, de csak ha
tiszta szándékból adják. Eddig is megoldottam a problé-
máimat, ezután is meg fogom – ha a jó Isten erõt ad és
egészséget – sóhajtott fel.

Miután elköszöntünk egymástól, a távolból még figyel-
tem lépteit. A 62 éves Barna bácsiét, akitõl mindannyian
sokat tanulhatnánk: a hitrõl és a nagybetûs akarásról.

Balázs Attila fotóriporter Barna bácsiról készített egyik díjnyertes képe

mögöttünk zömében csak a nyomorszintet kevéssel meg-
haladó ázsiai és afrikai országok állnak...

Hogyan javíthatunk ezen? CSAK úgy, ha a világ helyett
magunk megváltoztatásán dolgozunk. Ehhez pedig
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A FIZIKA CSODÁI
A technika csodái elevenednek meg a Váci Mihály

Kulturális Központban rendezett speciális kiállításon.
A látogatók 26-féle izgalmas, érdekes, interaktív kí-
sérlet részesei lehetnek. A kiállítás, mely hétvégén is
várja a látogatókat, a természettudományok iránt kí-
vánja felkelteni a diákok és a felnõttek érdeklõdését.

A természettudományok közül a matematika, a ké-
mia és a fizika általában nem tartozik a diákok kedvenc
tantárgyai közé. A tanárok ellenben azt mondják, ha ilyen
látványos eszközökkel, saját érzékszerveik segítségével
tanulhatnak a diákok, akkor azok majd másképp állnak
az egyébként nehéz és száraznak tûnõ fizikához is.

A VMKK-ban azért hozták létre a speciális, interak-
tív kiállítást, hogy felkeltsék a diákok figyelmét a ter-
mészettudományok iránt.

MÉG HÉTVÉGÉN IS NYITVA
A technika csodái kiállítás folyamatosan fogadja az

iskolás csoportokat a VMKK második emeletén. Szom-
baton és vasárnap is nyitva lesz, 10.00–18.00 óráig te-
kinthetik meg az érdeklõdõk. A szervezõk várják a csa-
ládokat is, mert a kiállítás kicsinek-nagynak izgalmas
szórakozást kínál.

A Bencs Villa programjai: Február 14-én 18.00 óra: Va-
lentin-nap az AcapellArt énekegyüttessel. Társrendezvény: az
Alkotókuckó gyöngybõl fûzött ékszereinek bemutatója, va-
lamint Zentai Mihály rádiógyûjteményének tárlata. 17-én
17.00 óra: Nyugi-Nyögi Ko(ó)r – Balla M. Anna új könyvé-
nek bemutatója. Közremûködik a Dezsavû Színtársulat. 20-
án 17.00 óra: Rovarok – a Vasvári Pál Gimnázium színjátszó
szakkörös diákjainak elõadása. Információ: 42/402-004, 30/
252-0666.

Rákosi börtönei címû kiállítás a Jósa András Múzeumban.
Megnyitó: február 13-án 11.00 óra. Megtekinthetõ: április 26-
áig.

Ásó, kapa, nagy harang – Légy a társam egy napra! Újra
Valentin-nap a Kontaktpont Irodában! A tavalyihoz hasonló-
an, idén is várnak minden vállalkozó szellemû szerelmes párt,
akik szívesen kipróbálnák, hogy milyen egy házasságkötési
ceremónia. Idõpont: február 13-án 14.00–17.00 óráig. Hely-
szín: Új Nemzedék Plusz Kontaktpont Iroda, Dózsa György
utca 23., Galéria üzletház emelete. A program ingyenes!

Én változtatni akarok...! Szeretnél egy nem szokványos és
egyben nem is hétköznapi programon részt venni? Február
13-án lehetõséged nyílik rá, 17.00–18.30-ig Nyíregyházán,
a Korzó Bevásárlóközpont A épület III. emeletén. Elõadó:
Rudikné Kecsmár Ágnes (pszichológus, tréner). A kurzus in-
gyenes. Szükséges kellék: jógamatrac vagy ülõpárna, kényel-
mes viselet, toll. Ha ez az idõpont nem megfelelõ, a program
kéthetente újra indul a Korzó Bevásárlóközpontban. Az elõ-
adás idõtartama 2x1,5 óra.

Kultúrházak éjjel-nappal 2015 – központban a mozgás,
az egészség – február 13-14-én a VOKE Vasutas Mûvelõdési

PROGRAMOK
Ház és Könyvtárban (Toldi u. 23.). Bõvebben: www.voke-
vmk.hu.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: február 14-én 16.00
óra: Három kismalac, 15-én 10.00 óra: Az elásott kincs. Hely-
szín: Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház
mellett).

Kondor Béla (1931–1972), Munkácsy-díjas magyar festõ-
mûvész alkotásaiból nyílt emlékkiállítás az érdeklõdésre való
tekintettel február 15-éig látogatható a Jósa András Múzeum-
ban. A kiállítás anyagában az Antal–Lusztig gyûjtemény tu-
lajdonában álló és a debreceni MODEM-ben bemutatott al-
kotások közül több kép látható.

A túrázás szépségei. Február 17-én 16.30-tól a Nyíregy-
házi Fõiskola könyvtári teadélutánján dr. Nagy Balázs, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Természetbarát Szövetség túra-
vezetõje tart elõadást „Egynapos túrák – örök élmények” cím-
mel a fõiskola Központi Könyvtárának rendezvénytermében,
amely megközelíthetõ a „B” épület Mozaikterme felõl.

Kötetlen kerekasztal-beszélgetés veszi kezdetét február 18-
án 14.30-tól, amelynek témája: A romairodalom jelenléte a
21. századi Magyarországon. A meghívott elõadók a roma
irodalom jeles képviselõi: Choli Daróczi József költõ és Nótár
Ilona roma író, költõ. A belépés erre a programra díjtalan, de
a korlátozott létszám miatt regisztrációhoz kötött: 42/411-
822/121-es mellék.

A Népmûvészeti Stúdió 40 éves Jubileumi rendezvényso-
rozata az „Aranykapu” Bemutató Teremben. Kiállítás a Ti-
sza-Vidéki keresztszemes és Tirpák keresztszemes alkotások-
ból. A Népmûvészeti Szabadiskola elõadássorozata, egyéni
alkotók részére, kapcsolódva a kiállítás tematikus anyagához.
Megtekinthetõ: március 25-éig a Vasutas Mûvelõdési Ház-
ban (Toldi u. 23.) hétfõtõl péntekig 9.00–18.00 óráig.
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A megyében, de még az országban is csak egy szûk,
lovas sportot szeretõ közösségnek mond valamit Biha-
ri Alexandra neve, viszont a világban és az Egyesült
Arab Emírségekben jól ismert a nyíregyházi fiatal lány,
hiszen elsõ magyarként már 2012-ben a Nõi Amatõr-
lovas Európa-bajnokságon elért második helyével ga-
loppozta be magát a világ lovas élvonalába, amire a
verseny 22 éves történetében még nem volt példa.

Szerzõ: Sipos Marianna

Azóta sikerei töretlenek. Annak ellenére, hogy idén csak
harmadik éve vesznek részt a magyar nõi amatõr lovasok
a H. H. Sheikha Fatima bint Mubarak Ladies’ (IFAHR)
World Championship arab lovas körversenyben, tavaly már
Bihari Alexandra révén egy magyar lovas a tizenhatos
döntõbe is bejutott. A 21 éves ifjú hölgy azonban nem
elégszik meg ezzel az eredménnyel, az idei versenysoro-
zatra Abu Dhabiban készül. Ebben a szezonban már
néggyel több, a világ kilenc országában zajlik majd a ver-
senysorozat, melyen szeretne Szandi elõkelõ helyen sze-
repelni.

BEGALOPPOZOTT AZ ARAB EMÍRSÉGEKBE A NYÍREGYHÁZI LÁNY

vas sportnak. Az országban csak Budapesten, a Kincsem
parkban találunk lovas pályát. Ezzel szemben az Arab
Emírségben – mely köztudottan nem tartozik a nagy terü-
letû országok közé – öt ilyen is van. De például Francia-
ország sem szûkölködik „loviból”. De persze arról is me-
sélt, hogy került – a sok mítosszal és pletykával körülvett
– mesés országba. Itt rendezték a Sheikha Fatima Nõi Arab
Lovas Világbajnokság sorozat döntõjét, ahová 2013-ban

Bihari Alexandra nem elégszik meg az eddigi sikerekkel

Versenyben
ként, már versenyzett is az arab országban. Ekkor döntöt-
te el, hogy itt készül fel a következõ versenysorozatra, hi-
szen Abu Dhabi olyan, mintha egy mesében lenne az
ember. – Minden csillog és ragyog, mintha egy mesés-
könyv lapjain élnénk. Nem is beszélve arról, hogy min-
den körülmény adott ahhoz, hogy a legjobb feltételekkel
lovagolhasson a sportoló – meséli. – Nálunk a téli lovag-
lásnak bár megvannak a szépségei, ha havas a táj, de a
napi edzéshez csak náthával járul hozzá ez a klíma.

TISZTELET A NÕKNEK

Óhatatlanul kikívánkozott belõlem a kérdés, hogy egy
arab országban hogyan viszonyulnak a nõi zsokékhoz.
Meglepõ volt a válasz: a legnagyobb tisztelettel. Míg ha-
zánkban lassan elnõiesedik ez a szakma, addig külföldön
ez nem jellemzõ. A nõi zsokékat nagyon megbecsülik és
mint látható, külön versenyeket is rendeznek számukra.
Szandi szerint, semmiféle diszkrimináció nem éri õket a
nõiességük miatt. Magyarságára pedig azért büszke, mert
ebben a távoli országban is elismerik, hogy a magyar zso-
kék nagyon jók, amatõr és profi szinten is, látható, hogy
lovas nemzet vagyunk – mondja nevetve.

Bihari Alexandra jelenleg az amatõrök között versenyez
és az idei szezont még ebben a minõségében szeretné be-
fejezni. Jövõre azonban már szeretne a profik közé lépni.

TÚLSÁGOSAN JÓ

Arra a kérdésre, hogy láthatjuk nyeregbe pattanni a
Nyírségi vagy a Nemzeti Vágtán Nyíregyháza színeiben,
határozott nem volt a válasz. Ez azonban nem egy sajná-
latra méltó, hanem egy büszkeségre okot adó „nem”,
ugyanis a világversenyeken elért tucatnyi elõkelõ helye-
zése, kizárja a futam versenyzõi közül.

vendégként hívták meg, hiszen részt vett a világbajnok-
ság négy fordulóján (Berlinben hetedik, Londonban és Los
Angelesben ötödik, Franciaországban pedig harmadik lett).
Egy év múlva, 2014-ben ennek a versenynek a döntõse-

ÉLETE A GALOPP

Az Arab Emírségben már éjfélt üt az óra, amikor Bihari
Alexandrával felvettem a skype kapcsolatot. Nyoma sincs
rajta a fáradtságnak, mosolygósan és készséggel áll a ren-
delkezésemre még úgy is, hogy „csupán” az életét kelle-
ne nekem elmesélnie. A kezdeteken elgondolkodik, hogy
hány éves is volt akkor, amikor elõször lóra ült, de kilenc
év körülire teszi ezt az idõt. Akkor, még a hajdani
ilonatanyai lovardában lett szerelmes ebbe a sportba, majd
a Fedeles lovarda és a Suták család istállója volt lovaglá-
sainak állomása. Ekkor még a nõiesebb, kecsesebb díjlo-
vaglást érezte magához közelállónak, de ez hamar meg-
változott. Ahogy a kamasz fiúk beleszeretnek a száguldó
autókba, úgy szeretett õ bele a telivérekbe, és a galoppba,
mely a szabadságérzetet testesítette meg a kamaszodó lány
számára. A terepen történõ lovaglás, ahol feltûnik egy-
egy õz vagy nyuszi, semmihez sem fogható élményt je-
lentett neki. Ekkor határozta el, hogy nem csak hobbiként
szeretne ezzel foglalkozni.

MESÉS ORSZÁG

– Azóta sok idõ telt el, és nem is könnyû megtalálni az
embernek a lehetõséget a versenyzésre – meséli. Magyar-
országon már nincs nagy hagyománya az ilyen típusú lo-

A kizárólag nõi lovasoknak kiírt H. H. Sheikha Fati-
ma bint Mubarak Ladies’ (IFAHR) World Championship
versenysorozat 2011-ben indult abból a célból, hogy
népszerûsítse az arab telivéreket, valamint a nõi spor-
tolókat. A körversenyt az Egyesült Arab Emirátusok ál-
lamalapítójának harmadik és egyben legfontosabb fe-
leségérõl, HH Sheikha Fatima bint Mubarakról, a nõi
egyenjogúság arab nagykövetérõl nevezték el.
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CÉL A GYÜLEKEZETI ÉLET
ÉLÉNKÍTÉSE

Dr. Fekete Károlyt, a Debreceni Re-
formátus Hittudományi Egyetem rekto-
rát a közelmúltban iktatták be új tiszt-
ségébe: Bölcskei Gusztáv utódjaként, 6
éven keresztül tölti be a Tiszántúli Re-
formátus Egyházkerület püspöki poszt-
ját. Terveirõl, feladatairól a Nyíregyhá-
zi Televízió Híregyháza címû közéleti
magazinjában nyilatkozott.

Szerzõ: Bruszel Dóra

A gyülekezeti
élet élénkítését és
az istentiszteletek
élõbbé tételét te-
kinti most kezdõdõ
püspöki szolgálata
legfõbb feladatá-
nak Fekete Károly,
a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerü-
let megválasztott
püspöke. Az egy-
házi méltóság

Kisvárdán született lelkészcsaládba. A Deb-
receni Református Kollégium Gimnáziumá-
ban érettségizett, majd a Bartók Béla Ze-
nemûvészeti Szakközépiskola diákja volt,
orgona tanszakon. 1997 októberétõl több
mint 10 éven keresztül volt nyíregyházi
lakos, de tanulmányai miatt csak ritkán tu-
dott hazalátogatni. Kántorként a reformá-
tus templomban és az evangélikus orgona
félórákban is rendszeresen részt vett váro-
sunkban. 1992-ben lelkésszé szentelték,
majd késõbb a doktori fokozatot is meg-
szerezte és a Debreceni Református Hittu-
dományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tan-
székén lett fõállásban tanár. 1997-tõl 2005-

ig, majd 2011-tõl 2014-ig az egyetem rek-
tori posztját töltötte be.

FONTOS A DIALÓGUS

Püspökként elsõdleges feladatnak tartja,
hogy vonzóvá tegye az egyház ügyét. Eb-
ben segíthet a gyülekezeti élet élénkítése,
ami azt a célt szolgálja, hogy „aki közénk
tartozik, érezze: jó reformátusnak lenni, jó
reformátusként élni az életünket” – hang-
súlyozta. Utalt arra, hogy azokat a kerete-
ket, amelyek a rendszerváltás után kiala-
kultak – itt gondolt a folyamatos építkezé-
sekre –, most már ki kell használni és meg
kell tölteni lelki tartalommal, hiszen az is-
kolarendszer, a diakóniai intézmények is
csak akkor élnek, ha a gyülekezetek is jól
mûködnek, ezért nagy figyelmet kell fordí-
tani a megújulásra. Fekete Károly szerint a
lelki felfrissítéshez hozzájárulhat az igehir-
detés megújítása, hiszen vonzó tud lenni
egy istentisztelet, ha ott emberközeli dol-
gok történnek, amibe be lehet kapcsolód-
ni. Azt szeretné, ha a református gyüleke-
zetek vonzó és megtartó közösségek len-
nének és kialakulna a dialógus a gyüleke-
zetek és a teológusok között. Kifejtette, hogy
a klasszikus istentiszteletek mellett olyan
alkalmakra is szükség van, ahol a gyüleke-
zet lehetõséget kap arra, hogy visszakér-
dezzen, hogy az egyházi személlyel meg-
beszélje, értelmezze az összefüggéseket.
Mindezek érdekében az egyházkerületben
gyülekezeti felnõttképzési programot indí-
tanak, amelyeken az elõadások életveze-
tési és nevelési kérdésekrõl is szólnának.

Dr. Fekete Károly

PORTRÉ KÜLFÖLDIEK NYÍREGYHÁZÁN

MARCELA:
ITT VAN MINDENEM

Legutóbbi lapszámunkban indítottuk
el Külföldiek Nyíregyházán címû rova-
tunkat, amelyben olyan embereket mu-
tatunk be, akik ugyan külföldön szület-
tek, de jelenleg városunkban élnek. Ro-
vatunkat Alessio Bonfantival, az
Electrolux nyíregyházi gyárigazgatójával
indítottuk, aki 10 évvel ezelõtt költözött
Nyíregyházára és azóta is itt él, igaz,
most már nem egyedül.

Szerzõ: Bruszel Dóra

Báli frizura
vagy hétköznapi
viselet? Modern
vagy absztrakt?
Színes vagy lok-
nis? Legyen szó
bármilyen hajfor-
máról és színrõl,
Kiliková Marcela
fodrász elkészíti

viselõjének a legtökéletesebbet. Székében
nap mint nap ülnek fiatalok és idõsebbek is,
akik a hajszobrászkodás közben olykor meg-
osztják vele örömüket és bánatukat is. Azt
azonban talán kevesen tudják, hogy
Marcelának nemcsak a neve utal külföldi vo-
nalra: Szlovákiában született, ott is nõtt fel és
csak 2012-ben költözött Nyíregyházára.

SÓSTÓI SZERELEM

– Szlovákiában nõttem fel, abban az idõ-
ben sokat jártunk Nyíregyházára, mert na-
gyon szerettem a sóstói fürdõt. Itt találkoz-

tam a férjemmel és így maradtam Magyar-
országon, Nyíregyházán. Mivel gyakran
megfordultam korábban is erre, ezért nem
volt ismeretlen számomra a környék,
könnyebb volt a beilleszkedés is. Itt lettek
barátaim, ez lett az otthonom.

„SZERETEK ITT ÉLNI”

Nagyon szeretek Nyíregyházán élni. Ide
köt a munkám, itt van mindenem. Noha
minden családtagom Szlovákiában maradt,
én már nem mennék vissza oda, hiszen
Nyíregyházán rendezkedtem be – hangsú-
lyozta Marcela. A fiatal fodrász elmondta,
másik hazájában szlovákul beszélt, édes-
anyja és édesapja is ezt a nyelvet ismerték.

OTTHON TANULT MAGYARUL

Szlovák iskolába is járt, de nagyszüleitõl
és a barátaitól megtanult magyarul. – Se írni,
se olvasni nem tudtam magyarul, nem is jár-
tam nyelviskolába, de szerencsére az évek
során mindig ragadt rám valami.

A LEHETÕSÉGEK VÁROSA

Hogy miért szeretek Nyíregyházán élni?
Én egy kisvárosból jöttem, itt sokkal több a
lehetõség. Nyíregyháza pont megfelel az igé-
nyeimnek. Ez a város nem egy betondzsun-
gel. Itt van a baráti köröm, a munkahelyem,
a gyerekeknek az iskola és a lehetõség. Na-
gyon szeretek itt élni, nekem már ez az ott-
honom.

Kiliková Marcela
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ZÁRUL AZ ALAPSZAKASZ –
TÖBBEN PÁLYÁZNAK A HATODIK HELYRE

FELSÕHÁZBA SZÁRNYALTAK A SÓLYMOK

AMERIKAI TEREMFOCI: EZÜST

Fontos mérkõzéseket játszik a nõi röplabdabajnok-
ság hátralévõ mérkõzésein a Fatum-Nyíregyháza. A
csapat a hetedik helyen áll, és az alapszakasz végére
szeretnének egy pozíciót elõrébb lépni.

A Vasas és a Gödöllõ ellen nem a Nyíregyháza volt a
mérkõzés esélyese. A vereségek után mégis hiányérzete
támadt a szakmai stábnak, a találkozó egyes szakaszai-
ban ugyanis megvolt a lehetõség arra, hogy játszmát nyer-
jenek a röplabdások. Pénteken a rivális Jászberény ellen
viszont mindenképp gyõznie kell a nyírségieknek, hogy
megszerezze a csapat a hatodik helyet az alapszakasz után,
és kedvezõbb helyrõl várhassa a folytatást. – Három-négy
csapat vív még mindig nagy csatát a nyolc közé jutásért.
Nekünk nemcsak a Jászberény elleni találkozó fontos,
hanem a hátralévõ két meccs is, a TF-fel és az MTK-val
szemben. A játékosokkal is beszéltem, tudják, hogy mi-
lyen fontosak lesznek a találkozók, és úgy számolunk, ha

két mérkõzést megnyerünk, a hatodik helyen zárhatjuk
az alapszakaszt. De az sem kizárt, hogy egy siker is elég.
Nagy meglepetéseknek kellene születniük a többi talál-
kozón ahhoz, hogy ezzel ne érjük el a célunkat – mondta
Kõhalmi Richárd, a Fatum-Nyíregyháza vezetõedzõje. A
nõi röplabdásoknál az elmúlt két meccsen már pályára
lépett az új venezuelai légiós, és a csapat is helyenként jól
játszott, de nem sikerült szettet nyerni a bajnokság két fa-
voritja ellen. – Irreális lett volna azt mondani a Gödöllõ és
a Vasas elleni találkozó elõtt, hogy nyerni akarunk. Mégis
bíztam abban, hogy sikerül meglepetést okozni, és a já-
tékban voltak jó szériáink, de nem tudjuk ezt tartóssá ten-
ni. Vannak 4-5 pontos üres járataink, melyeket kihasznál-
tak az ellenfelek, és így elveszítettük a találkozókat. Azért
dolgozunk, hogy stabilabbá váljon a játékunk – tette hoz-
zá a vezetõedzõ. A Fatum-Nyíregyháza pénteken 18 órá-
tól fogadja a Bujtosi Szabadidõ Csarnokban a Jászberényt,
a találkozót pedig a Nyíregyházi TV vasárnap felvételrõl
közvetíti.Jó blokkokra a Jászberény ellen is szükség lesz

Újabb sikeres bajnoki fordulón vannak túl a Szabolcsi
Sólymok. Az egyesület vegyes utánpótláskorú és felnõtt
OB IV-es csapata is Budapesten vendégszerepelt. A ve-
gyes utánpótlás-bajnokságban érdekelt gyerekek a bajai
Balu-Team ellen arattak gyõzelmet. A Kisstadion jegén oda-
vissza játszott két mérkõzésen esélyt sem adva a Balu-
Team csapatának, az elsõ meccset 4–2-re, míg a másodi-
kat 4–0-ra nyerték.

Szabolcsi JE–Balu-Team 4–2 (2–1, 1–0, 1–1). Gólütõk:
File Balázs, Talpas Máté, Jécsák Bence, Szõke Levente.

Balu-Team–Szabolcsi JE 0–4 (0–1, 0–2, 0–1). Gólütõk:
Kis Bence, Szõke Levente, Szabó Tamás, Nagy Attila.

Mindeközben az OB IV-ben játszó felnõttek a Ferenc-
város-SBE Jégsólymoknál vendégeskedtek.

A nyírségi fiúk fölényes gyõzelmet arattak annak elle-
nére, hogy sokan hiányoztak a csapatból. Mindkét csapat
teljesítményének értékét növeli, hogy a nyíregyházi jég-
pálya mérete nem alkalmas mérkõzések lebonyolítására,
így csapataink a hazai mérkõzéseiket is idegenben játsszák.

Ferencváros-SBE Jégsólymok–Szabolcsi JE 5–13 (1–6,
2–2, 2–5). Gólütõk: Szabó Dániel 6, Margitics Zoltán 2,
dr. Kövér Balázs 2, Vincze Dániel, Kozma Attila, Kovács
Zoltán.

A nyíregyháziak a fõvárosi TSE Gerillák ellen is maga-
biztosan nyertek, így biztossá vált, hogy ott lesznek a fel-
sõházi rájátszásban.

Szabolcsi JE–TSE Gerillák 18–4 (9–2, 2–1, 7–1). Gól-
ütõk: Szabó D. 4, Kozma A. 3, Vincze 2, Kukucska B. 2,
Kövér 2, Lády 2, Szabó A., Marozsán, Kovács.

Jól szerepelnek a bajnokságban a nyíregyházi
jégkorongozók

A második helyen végzett a Cellect Aréna Kupán a
Nyíregyháza Tigers amerikai football csapata. A nyírsé-
giek címvédõhöz méltón szerepeltek a csoportküzdel-
mek során a teremfocitornán, és az elmúlt évekhez ha-
sonlóan most is bejutottak a döntõbe. Itt viszont egypon-
tos vereséget szenvedtek a Gyõr Sharks együttesétõl, így
végül a második helyen zártak. A csapat idén szabadté-
ren a HFL küzdelmeiben vesz majd részt, és rövidesen
egy amerikai edzõ érkezik, hogy segítse a Tigers felké-
szülését.

Nagy küzdelemben, mindössze egy ponttal
kapott ki a Tigers a döntõben

Fotó: in-visible.hu

SPORTPROGRAM

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Február 14., szombat Lelátó, benne: Fa-
tum-Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabda-
mérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

Február 13., péntek 18.00: BUSZACSA, Fatum-
Nyíregyháza–Jászberény nõi röplabdamérkõzés

Február 14., szombat FILO Csarnok, Szövetség
Kupa kispályás labdarúgó torna

ISKOLÁKBA MEGY
A SZPARI

Iskolásokat látogat meg a következõ hónapokban
a Nyíregyháza Spartacus. A felhívásra rengeteg le-
vél érkezett a klubhoz.

Van, aki rajzot is küldött kedvenc játékosáról, és olyan
is akadt, aki számára az egyik legnagyobb élmény a
tavalyi bajnokavatás volt. Özönlöttek a levelek és e-
mailek a klubirodába, a Szpari ugyanis jelezte, szíve-

sen látogat meg iskolákat, osztályokat egy-egy testne-
velésóra keretében, ahol együtt focizhatnak a kicsik a
labdarúgókkal. A naptár teljesen betelt júniusig, így saj-
nos több megkeresést már nem tud teljesíteni a klub. A
Spartacus az elmúlt évben is több alkalommal látoga-
tott iskolákba, de segítettek a játékosok a Móra Kupa
díjátadóján, a Bozsik program rendezvényén, illetve
olyan is volt, hogy egy nyári focitábor résztvevõit kísér-
ték körbe a Városi Stadionban. Támogattak fogyatékkal
élõket és az Állatbarát Alapítvány lakóit is.

Népszerû a gyerekek körében a csapat
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Buksi 2: Hosszú kezelés és mûtétek
után (egy vonat ütötte el) teljesen fel-
gyógyult és aktív kutyus lett. Nagyon
ragaszkodó természe-
tû, csendes fiúcska, aki
szeretné végre álom-
gazdiját megtalálni.

Paszuly: Körülbelül 3 éves keverék kan, aki
gazdája halála miatt került az Állatotthon-
ba. Kedves, barátságos kutyus, aki fajtársai-
val szemben enyhén domináns.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Február 16., hétfõ 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
Katica, Benczúr bérlet, Nagyszínpad

Február 17., kedd 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
Katica, Hevesi bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Széchenyi „A” bérlet, Krúdy Kamara

Február 18., szerda 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
Katica, Móricz bérlet, Nagyszínpad
19.00 Alhangya, Széchenyi „B” bérlet, Krúdy Kamara

Február 19., csütörtök 19.00 Tûzpróba avagy a heil-
bronni Katica, Arany bérlet, Nagyszínpad

Február 20., péntek 19.00 Tûzpróba avagy a heilbronni
Katica, Déryné bérlet, Nagyszínpad

JÁTÉKGYÛJTÉSI AKCIÓ
Gyûjtsd össze rég nem használt, selejtezésre váró já-

tékaidat és hozd el hozzánk, hogy mi továbbadhassuk
egy mosolyért az arra rászoruló gyerekeknek!

Hova vidd, ha összegyûjtötted? Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház,
Nyíregyháza, Városmajor u. 2. Meddig tedd ezt? 2015.
február 26.

RITA KÉRDEZ –
BEATRIX PEDIG KÍVÁNCSI
Nyíregyháza pedig mozdul – évek óta. A népszerû,

sportos programsorozat adja az újonnan induló mûsor
elsõ epizódjainak helyszíneit, melyben ezentúl Kanócz
Rita kérdezi a városlakókat mindenféle témában. Gon-
dolták volna, hogy egy „sima”, hétfõ esti gerinctornát a
BUSZACSA küzdõterén kell tartani az érdeklõdõk szá-
ma miatt? Egy idõsebb úr mûtött gerincével nyújtózik, s
csillapodik a fájdalma, egy középkorú hölgy megelõz-
ni jár ide, egy jóval fiatalabb pedig a mozgás öröméért.
A kisgyermekével együtt! Jó hangulat, jó társaság, jó
kedvvel végzett, hasznos gyakorlatok – ez is a Mozdulj
Nyíregyháza!, nem csak a „Zumba-buli” szerdánként...
Persze másfelé is járt mikrofonjával a riporter, s ezentúl
naponta 19.25-kor és 21.25-kor, a Híradók után várja
a nézõket a képernyõk elé, akik másnap akár nyilatko-
zók is lehetnek. Akár egészen fiatalon! A mûsor ugyan-
is napi váltásban lesz a „kistestvérével”, amikor egy
iskolás leány faggatja, nem csak a korosztályát a világ
(s a város) kisebb-nagyobb dolgairól. Mert Beatrix bi-
zony nagyon kíváncsi. A jelzett idõpontokban hol ezt,
hol azt láthatják. Még pontosabban: saját magukat, ked-
ves nézõk. Mert a 30 éves Nyíregyházi Televízió szá-
mára továbbra is Önök a legfontosabbak!

NEMZETKÖZI KÖNYVAJÁNDÉK NAP
Február 13-án és 14-én ajándékozzon egy jó állapotú

könyvet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár
Gyermekkönyvtárának. A gyermekkönyvtárosok vállal-
ják, hogy azokat eljuttatják a rászoruló gyermekeknek.

VIRTUÓZOK
A KÉPERNYÕN

Mégpedig a Nyíregyházi Televízió képernyõjén! A
Virtuózok volt a világ elsõ olyan tehetségkutató mûso-
ra, ahol klasszikus zenei tehetségeket kerestek, és ahol
valóban az adottságok számítottak. Nyíregyháza azon
kevés városok egyike volt, ahol a népszerû produkció
néhány döntõs szereplõje év végén nagysikerû koncer-
tet adott. A gálaest televíziós felvétele is páratlan élve-
zetet nyújthat, ezért (is) érdemes a készülékek elé ülni
a hétvégén. Az exkluzív mûsor sugárzási idõpontjai:
szombat este 20 és vasárnap reggel 9 óra. Várják Önö-
ket a Virtuózok zongorával, hegedûvel, fuvolával, fu-
rulyával és hárfával!

VALENTIN-NAPI VÉRADÁS...
...február 14-én a Nyíregyházi Területi Vérellátóban,

a Szent István u. 68. szám alatt 9.00–11.00 óráig.

„RÁKOSI BÖRTÖNEI” A JÓSA
ANDRÁS MÚZEUMBAN

A Jósa András Múzeum a tavaly népszerû „Építjük a
nép országát” címû, Rákosi-diktatúra éveit bemutató idõ-
szaki tárlat hatására idén is bemutatja az 1950-es évek
nyomasztó korszakát. Ezúttal a hódmezõvásárhelyi Em-
lékpontnak a „Rákosi börtönei” címû vándorkiállítása ér-
kezik Nyíregyházára, mely február 13-ától, péntektõl lá-
togatható. A „Rákosi börtönei” címû tárlat nemcsak az
ötvenes évek börtöneinek és internálótáborainak világát
idézi meg, hanem bemutatja azt a zárkát is, ahol maga
Rákosi Mátyás 1930-tól raboskodott: a késõbbi diktátor
bábuja a kiállítás egyik sarkában egy vaságyon ülve várja
Szovjetunióba történõ kiadatását. A kiállítás középpontjá-
ban szemügyre vehetõ majd egy rekonstruált zárka, rész-
ben eredeti, korabeli tárgyakkal – vasajtóval, vasággyal, s
bemutatják a szegedi Csillagbörtön bitófája is. A közelgõ,
február 25-ei Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja al-
kalmából megnyíló kiállítást április 26-áig lehet majd
megtekinteni.
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Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

70 ÉVE HUNYT EL ZSOLNAI VILMOS
A nagy múltú Evangélikus Kos-

suth Lajos Gimnáziumban számos
emléktábla figyelmeztet arra, hogy
a megye elsõként alapított közép-
iskolájában járunk. A kiváló növen-
dékek, tanárok, igazgatók emlékét
õrzik és hirdetik ezek a táblák. E
panteonban foglal helyet Zsolnai
Vilmos egykori igazgató is, aki
1881. október 31-én, a délvidéki
Kucora településen született. (A
család Zwick nevét 1934-ben ma-
gyarosította Zsolnaira.) Budapesten
mennyiségtan–természettan szakos
tanárként diplomázott, majd 1904-
tõl kezdve a soproni, a pozsonyi
és a selmecbányai evangélikus
gimnáziumban tanított. Részt vett
az elsõ világháború harcaiban, szá-
zadosi rangban szerelt le. 1918.
szeptember 1-jétõl a nyíregyházi Evangélikus Fõgimnázi-
um tanárává nevezték ki. A szakjai tanítása mellett rend-
kívüli sokoldalúságáról tett bizonyságot. Újjászervezte az
ifjúsági énekkart, vonószenekart alapított, asztalos-tanfo-
lyamot szervezett, iskolai gyûjtõegyesületet indított, gyors-
írást oktatott, segédkezett a cserkészcsapat irányításában.
1931-tõl megbízott, majd 1933-tól megválasztott igazga-

tóként tevékenykedett. 1933-ban,
Luther Márton születésének 450.
évfordulóján kezdeményezésére
fákat ültettek a gimnázium udvarán.
1942-ben nyugállományba helyez-
ték. Kinevezték tanügyi fõtanácsos-
nak, de az iskolai kormányzótanács
kérésére megmaradt igazgatói be-
osztásában. 1944 augusztusában
vonult vissza végérvényesen a ta-
nári munkától. A háború viharában
Budapesten keresett menedéket csa-
ládjával együtt. A budai harcok utol-
só napján, 1945. február 12-én ak-
naszilánk oltotta ki az életét.

Egykori iskolájában tantermet és
ösztöndíjat neveztek el róla, míg ta-
nítványai 1995-ben egy emléktáb-
lával tisztelegtek az emléke elõtt.
A tábla Orr Lajos szobrászmûvész

dombormûvével a gimnázium elsõ emeletén, a róla elne-
vezett tanterem mellett található.

Az alapításának hamarosan 210. évét ünneplõ oktatási
intézmény léte Zsolnai vallomását igazolja: „Évszázadok
is el fognak viharozni az alma mater fölött, és mégis állni
fog, mert alapja a hit és a szeretet”.
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