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SZABÁLYTALANKODÓK.
Még mindig sok a
szabálytalankodó
autós a belvárosban,
a Korzó környékén.

TRIATLONISTA.
Fiatal és kitartó.
Álmodott, és be is
teljesítette vágyait:
bekerült a triatlonisták
nemzetközi elitjébe.

NEMZETI ÜNNEP.
Március 11-én és 15-
én is megemlékezik az
1848-as forradalomról
és szabadságharcról
az önkormányzat. HÁZASSÁGTÖRÉS

12

ÚJ HELYEN A BELGYÓGYÁSZATI OSZTÁLY

Befejezõdött a Jósa András Oktatókórház I. Belgyógyászati Osztályának költözése,
így az új helyen, a tömbkórház citromsárga színû B tömbjében folytatja a gyógyító-
munkát. Az általános szakrendelés kivételével az osztály összes szakrendelése a cit-
romsárga épület földszintjének B oldalán kezdi meg mûködését. A szakrendelések
rendelési ideje és az orvosok személye nem változik. Kivételt képez az I. Belgyógyá-
szati általános szakrendelés, mely továbbra is a régi helyén, az SZTK épületben (II.
em. 211.) marad. A rendelési idõ változatlan. A tömb elsõ emeletének A oldalára
költözött az Általános Belgyógyászati részleg, a B oldalon a Nephrológiai részleg
található. A második emelet A oldalán az Angiológiai részleg, a B oldalon a
Gasztroenterológiai részleg, valamint a Szubintenzív részleg található.

25 millió forinttal támogatja idén a civil szervezeteket
a nyíregyházi önkormányzat – ezt múlt héten pénteken
jelentette be dr. Ulrich Attila alpolgármester, aki hang-
súlyozta, ezekre a forrásokra a városban mûködõ több
mint 700 szervezet pályázhat március 29-éig.

Az egyik legnagyobb keretet a Civil Alap rejti és az
önszervezõdõ csoportok akár kulturális programokat is fi-
nanszírozhatnak belõle. A támogatásra szétosztható összeg
idén 7 és fél millió forint. A tavalyi évben erre összesen 85
pályázat érkezett.

A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Alapban rendel-
kezésre álló támogatási keret 1 millió 875 ezer forint. Az
elnyert összeget a város szépítésének, egyes városrészek

25 MILLIÓS TÁMOGATÁS A VÁROSI CIVIL SZERVEZETEKNEK
rendezésének, parkosításának, virágosításának, valamint
a környezet állapotának javítását elõsegítõ tevékenység,
esemény, továbbá a környezettudatos életmód népszerû-
sítésének támogatására fordíthatják a civilek. A Kulturális
Alap Nyíregyháza város együtteseinek és kulturális tevé-
kenységet ellátó szervezeteinek 2017. március 31. napjá-
ig megvalósuló, városi programjainak, rendezvényeinek
szervezéséhez és színvonalas lebonyolításához kapcso-
lódó költségek finanszírozásában nyújt támogatást. Ennél
a formánál a pályázati keretösszeg 3 750 000 forint. A
Közbiztonsági Alapból pedig azon civil szervezetek nyer-
hetnek el támogatást, amelyek a lakosság biztonságérze-
tét, a személyi és vagyonbiztonság mértékének növelését
biztosítják. A pályázati keretlehetõség: 2 500 000 forint.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, azért fontos a
civil szervezetek pénzügyi támogatása, mert kiegészítik és
segítik az önkormányzat munkáját az egyes szférákban.
Ezért szeretné, ha minél többen élnének is a pályázati le-
hetõséggel.

HATÁRIDÕ: MÁRCIUS 29.
A pályázatok beadási határideje március 29-e, kivételt

képez ez alól a Szociális és Egészségügyi Alap, amelyre
majd az adventi idõszakban nyújthatják be pályázataikat
az érintett civil szervezetek. A kiírás feltételrendszere a
nyiregyhaza.hu weboldalon elérhetõ, illetve letölthetõk
azok a dokumentumok is, amelyeket be kell nyújtaniuk.
A döntésre az április 28-ai közgyûlésen kerül sor.

Kolompok hangjára, tapssal, örömújongással kísérve égették
a telet egy kiszebáb segítségével a nyíregyházi Kerekerdõ
Óvodában. Az apróságok nemcsak az ismert „Süss fel nap”
dallamára igyekeztek elõcsalogatni a tavaszt, de átbújtak a
zöldág kapu alatt is, amely egyben az évszakot is szimboli-
zálja, bízva abban, hogy hamarosan tényleg beköszönt a jó
idõ... (További óvodai friss hírek folyamatosan a
nyiregyhaza.hu „Óvodák hírei” menüpontja alatt.) Fo
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NYÍREGYHÁZA A CÉLPONT

KÉSZÜLNEK A NYÁRI SZEZONRA

ALKOTÓ SZÉPKORÚAK
A Nyíregyháza és Térsége Nyugdí-

jas Szövetség a közelmúltban rendez-
te meg az „Alkotó szépkorúak” idei
bemutatkozását. A fellépõk verssel és
prózával örvendeztették meg az érdek-
lõdõket. Jutalmul mindannyian emlék-
lapot vehettek át.

MÚZEUMI ÉVKÖNYV
57. alkalommal jelentették meg a

Jósa András Múzeum évkönyvét,
amelyben a megye történetével, nép-
rajzával, mûvészettörténetével és ré-
gészetével foglalkozó szakemberek-
nek biztosítanak publikációs lehetõ-
séget.

KIÁLLÍTÁS NYÍRSZÕLÕSÖN
A Nyíregyházi Szociális Gondozási

Központ Nyírszõlõsi Idõsek Klubjában
kiállítást rendeztek a klubtagok által
összegyûjtött régi használati tárgyak-
ból, amelyeket az óvodások és a szom-
szédos általános iskola tanulói is meg-
tekintettek.

UKRÁN DELEGÁCIÓ
A Robert Schuman Intézet szervezé-

sében egy önkormányzati képviselõk-
bõl és civil szervezetek tagjaiból álló
37 fõs ukrán delegáció érkezett múlt
héten pénteken Nyíregyházára azért,
hogy tapasztalatokat szerezzenek a he-
lyi önkormányzat mûködésérõl.

MAGBÖRZE SÓSTÓN
Elõször rendeztek magbörzét a Sós-

tói Múzeumfaluban. Az Újlétai Magtár-
ba a kertészet szerelmeseit várta a ren-
dezvény szervezõje, a Kosár Közösség
és a skanzen vezetése. A börzén 10 kis-
termelõ vett részt, akik különleges zöld-
ség- és virágmagvakat hoztak magukkal.

AZ ÁLLATPARK A VILÁGSAJTÓBAN
A Nyíregyházi Állatpark újból kivív-

ta a The Wall Street Journal szerkesz-
tõinek figyelmét. A tekintélyes ameri-
kai lap  online változatában Balázs At-
tila fotóriporter felvétele is helyet ka-
pott, ami egy újszülött gibbont és szü-
leit ábrázolja.

90. SZÜLETÉSNAP
Otthonában köszöntötte 90. születés-

napja alkalmából családja és Jeszenszki
András, önkormányzati képviselõ
Csekk Jánosnét. Irénke néni napjait két
unokája és két dédunokája színesíti
meg, akik rendszeresen meglátogatják
és segítik teendõi megoldásában.

DIENES EMLÉKTÁBLA
Dienes István születésének 110. év-

fordulójára emlékeztek a városháza
udvarán. A Nyíregyházához több te-
rületen kapcsolódó honfelügyelõ
bronzképe, amit Tóth Sándor szobrász-
mûvész alkotott meg, 10 éve díszíti
egykori munkahelyének udvarát.

Múlt héten csütörtökön idén 39. alka-
lommal nyitotta meg kapuit az Utazási Ki-
állítás a HUNGEXPO Budapesti Vásárköz-
pontban, ahonnan természetesen Nyír-
egyháza sem hiányozhatott. A Magyar
Turizmus Zrt. Észak-alföldi Regionális
Marketing Igazgatóságának társkiállítója-
ként jelentünk meg.

Szerkesztõségünk érdeklõdésére Fur-
kóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Tu-
risztikai Desztinációs Menedzsment Iroda
ügyvezetõje elmondta, gyermekes csalá-
dok és nyugdíjas baráti körök egyaránt fog-
lalási szándékkal érkeztek a nyíregyházi
standhoz, ahol utazási irodák is megjelen-
tek, akár 40–50 férõhelyes szállások után
kutatva. Az ügyvezetõ úgy látta: a koráb-
biakhoz képest többen érkeztek konkrét
érdeklõdéssel, s kevesebb volt a „prospek-
tust gyûjtõ” érdeklõdõ. Pedig szép kivite-
lû, megújult szóróanyagból is volt bõven:
mint például a Varázslatos Nyírség, a szál-
láshely-katalógus és a rendezvénynaptár,
a gasztronómia jegyében pedig a Pálinkák
bûvöletében címû kiadvány, s persze ott
voltak az „A” pavilon 211B standján a tu-
risztikai attrakciók: a fürdõk és az állatpark
prospektusai is.

Az ügyvezetõ tájékoztatása szerint az
Utazási Kiállítással egy idõben Romániá-
ban is megmutatta magát Nyíregyháza, a
Targul de Turism Vacanta idegenforgalmi
kiállításon, Temesváron, ahol szintén a

Magyar Turizmus Zrt. romániai külképvi-
seletének standján jelentek meg.

ROMÁNIÁBAN IS NÉPSZERÛ

Az idei, további célokról pedig a követ-
kezõképpen nyilatkozott: – 2016-ban foly-
tatjuk azt a kampánysorozatot, amelynek
célja Nyíregyháza turisztikai, kulturális,
gasztronómiai értékeinek Erdélyben törté-
nõ komplex bemutatása, és amelyet a kor-
mány is támogat. Ha a tavalyi számokat
nézzük, jó úton járunk ezzel a stratégiá-
val, hiszen intenzív kampányunk eredmé-
nyességét mutatja, hogy 2015-ben váro-
sunkban kiemelkedõ, 61,25 százalékos nö-
vekedést értünk el a román vendégéjsza-
kák számában. Az erdélyi roadshow kere-
tében idén tavasszal bemutatkozunk még
Sepsiszentgyörgyön, a Szent György Na-
pokon, illetve Aradon.

S hogy mit várnak a kiállítás(ok)tól? –
Egyrészt az elõszezoni vendégforgalom
megélénkülését, másrészt pedig azt sze-
retnénk, hogy a vendégek a nyaralásuk
célpontjául Nyíregyházát és a Nyírséget
válasszák. Ezért a kiállításokon és egyéb
megjelenéseken kiemelt hangsúlyt helye-
zünk az Aquarius Élményfürdõ új gyó-
gyászati centruma szolgáltatásainak meg-
ismertetésére, valamint az állatpark hús-
vétkor nyíló Andok világának beharango-
zására.

Megszépült a Fürdõház. Új elemekkel
bõvült a fürdõtér elszívórendszere, csem-
péztek és festettek is a mûemlék épület-
ben. A munkálatok közel 2 millió forintba
kerültek. Azért volt erre szükség, mert a
korábbi gépészet nem tudta megóvni a
kupola mennyezetét a gõztõl. Közben a
Parkfürdõ medencéit is elkezdték felké-
szíteni a nyári szezonra.

Dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. vezérigazgatója elmondta, a
Parkfürdõben a medencék fugáit javítják
a munkások. Ahol végeznek, ott pedig hoz-

zálátnak a takarításhoz, hiszen már most
elkezdenek felkészülni a nyári szezonra.
Fugajavítás az Élményfürdõben is várha-
tó, egy-egy medencét néhány napra lezár-
nak majd, hogy a sérült, hiányzó fugákat
ki lehessen javítani. Nagyobb beruházás
a termálvízelosztó kútjainál is várható. Itt
egy 40–50 éves rendszert kell majd komp-
letten kicserélni. Ekkor Sóstón legalább 2
napra be is zárnak majd a fürdõk. A ter-
málvízelosztó cseréje körülbelül 6 millió
forintba kerül, és a munkálatokat április-
ban végzik el.



ÉRTÉKTEREMTÕ MUNKA

A kormányzati szándékok eredményeként 2016-ban
várhatóan még több közfoglalkoztatott állhat munká-
ba a Városüzemeltetés keretei között. Mint az ügyve-
zetõ mondta, a tavalyról áthúzódó teljesítések miatt
nehéz egyelõre pontos számot meghatározni. De az
már látszik: az évekkel ezelõttihez képest megsokszo-
rozódott a résztvevõk száma, s jóval több mint ezren
lesznek havi átlagban azok, akiknek valóban értékte-
remtõ munkát szeretnének adni, bevonva az önkor-
mányzati, oktatási, kulturális, szociális és egyházi in-
tézményeket is a helyszínek közé.

AKTUÁLIS
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Még virágosabb és modernebb lesz Nyíregyháza, ami
a közterületeket illeti – ez látszik a Városüzemeltetés idei
üzleti tervébõl, melybõl a tervek, beruházások egy része
már körvonalazódik. Mint Bocskai Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje kérdésünkre elmondta: a vá-
roslakók bõven találkoznak majd újdonságokkal is az idén.

– Mindenekelõtt: folytató-
dik az önkormányzat veze-
tésének három évvel ezelõtti
stratégiája az utak, járdák
felújítása, illetve részben
építése terén – tájékoztatott
Bocskai Péter. – Az elmúlt
idõszakban – a nyertes pá-
lyázatokat nem is számolva
– több milliárd forintot for-
dított a városvezetés ezekre
a modernizációkra, aminek
jelentõs részét társaságunk
végezte el, s nem lesz ez
másként 2016-ban sem.

MÉG TÖBB PARKOLÓHELY LESZ

– Jelenleg a tervezési fázisban vagyunk, így pontos lis-
tát még nem tudunk mondani, de több járda esetében pél-
dául már érvényes építési engedéllyel rendelkezünk –
mondta Bocskai Péter. – A parkolók bõvítését sem felejt-
jük el: a piaccsarnoknál, a Búza utca felõl alakítunk ki
merõleges parkolási lehetõséget. A Tokaji úti vásártérnél
pedig, mivel a kerékpárút is csökkentette a parkolóhelyek
számát, egy jelentõsebb, zúzottköves terület kialakítására
törekszünk, mely enyhítheti a szombati napokon jellem-
zõ zsúfoltságot és torlódást.

VÁROSÜZEMELTETÉS: BÕVÜLÕ PARKOLÓK, MODERNEBB UTAK

Bocskai Péter

RÉGI-ÚJ ELEM A JÁRDA-ELEM
– Amellett, hogy folytatódik a nagyszabású, városi

infrastruktúra-fejlesztési folyamat, az a célunk, hogy
a lakosságot minél inkább bevonjuk a saját környeze-
tük szépítésébe, komfortossá tételébe. Ezért korábbi
gyakorlat alapján – terveink szerint – 40x40-es járda-
lapokat is adunk azoknak, akik hajlandóak a (korábbi
örökségbõl adódóan) jelentõs aszfaltnélküli járda-
mennyiség lefedésére, míg a fejlesztések odaérhetnek.
Ez egyfajta „csináld magad!” akció, amihez az anya-
got a Városüzemeltetés biztosítaná.

VIRÁGOK, A VÁROSLAKÓK BEVONÁSÁVAL

Az építés mellett a szépítés továbbra is fontos szem-
pont. – Régóta fontos számunkra a város szépsége is, nem
véletlenül kapjuk sorra az elismeréseket a virágos verse-
nyekben, sõt, már hagyomány az általunk hirdetett Kert-
szépségverseny, amire idén is várjuk a jelentkezõket –
mondta az ügyvezetõ. – De egyébként is arra buzdítjuk a
lakosokat, hogy csinosítsa, rakja rendbe mindenki a saját
környezetét, ezekhez kapcsolódik a most zajló városszé-
pítõ (füvesítési) akciónk, a „Szomszéd fûje mindig zöl-

ÚJDONSÁG: ÖNTÖZÕRENDSZERES PARKOK
Az ügyvezetõ elmondása szerint a közterületeken,

parkokban lévõ utcabútorok rendbe szedése is kiemelt
cél az idén, a szépítés jegyében, a köztisztasági fel-
adatok mellett, a közfoglalkoztatottak bevonásával. S
ha már a parkoknál tartunk: újdonságként öntözõrend-
szert telepítenek néhány belvárosi parkba, amit ké-
sõbb, a város egyre több pontján szeretnének megva-
lósítani.

debb”, s idén is kihelyezünk majd sok balkonföldet. Le-
gyen még szebb a város, amit egyre több turista is felke-
res! Mi megtesszük a magunkét: óvatos becslés szerint is
megötszörözõdött a virággal beültetett, négyzetméterben
mért terület nagysága, az öt évvel ezelõttihez képest. Több
mint 74 ezer négyzetmétert borít majd virág!

BÕVÜLHET A KONDIPARKOK SZÁMA

Az ügyvezetõ tájékoztatása szerint a fiatalabb generá-
ciókra külön figyelnek továbbra is, folytatva a játszóterek
karbantartásának és bõvítésének évekkel ezelõtt elkezdett
stratégiáját, a biztonsági szempontokat hangsúlyozottan
figyelembe véve. Ugyanez érvényes a lakosság körében
népszerû kondiparkokra, melyek száma idén tovább bõ-
vülhet. Idén is megszervezik az Ökosuli programot, s az
egyre komfortosabb, modernizált önkormányzati szigligeti
tábor is kinyitja kapuit a nyári szünetre.

KÖZVILÁGÍTÁS-FEJLESZTÉS, TÉRFIGYELÕK

– Két területet mindenképp szeretnék még kiemelni szer-
teágazó tevékenységünkbõl, melyekrõl pontosabb részle-
teket késõbb tudunk mondani. Szándékaink szerint tovább
nõ a közterületi térfigyelõ kamerák száma és a közvilágí-
tás fejlesztésére is rendelkezésre állnak majd források –
szólt az elképzelésekrõl Bocskai Péter.

Népszerû a kondipark a stadionnál

NAGYOBB HANGSÚLY A MEGELÕZÉSEN
Múlt héten csütörtökön évértékelõ értekezleten szá-

molt be a 2015-ös esztendõben elvégzett feladatairól a
Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Az össze-
foglalóból kiderült, az elõzõ éviekhez képest a vonulási
adatok stagnáltak.

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség illeté-
kességi területén 7 hivatásos szervezet végzi a mentõ- és
tûzvédelmi feladatokat. Ezeken 4 önkormányzati tûzoltó-
parancsnokság rendelkezik elsõdleges mûveleti körzettel
és 13 önkéntes tûzoltó-egyesület segíti a feladatellátást.
2015-ben összesen 1370 esetben riasztották a készenléti
állományt, amelybõl 102 eset minõsült kiemelt mûvelet-
nek. A tûzesetek között 29 alkalommal kéménytûz, 19-
szer pedig gázszivárgás miatt avatkoztak be a tûzoltók. A
kirendeltség szervezeti elemeként mûködõ Nyíregyházi
Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságra 2015-ben 916 jelzés
érkezett. Ebbõl 526 volt a tûzeset, 390 pedig a mûszaki
mentés. A statisztikai adatok azt támasztják alá, 2015-ben
az elõzõ évekhez viszonyítva stagnáltak a vonulási ada-

tok, a szabadtéri tûzesetek számai viszont nõttek. Az el-
múlt évben 101 ember életét mentették meg a tûzoltók,
18 fõ azonban olyan sérüléseket szerzett a balesetekben,

Gerebenics Károly, tûzoltó alezredes, a Nyíregyházi Ka-
tasztrófavédelmi Kirendeltség megbízott vezetõje arról szá-
molt be, 2015 alapvetõen a katasztrófavédelem és a ki-
rendeltség részérõl csendes év volt. Kifejtette, mûködést
meghatározó olyan katasztrófahelyzetek nem alakultak ki,
amelyek szervezett, nagyobb beavatkozást igényeltek vol-
na. Az alezredes hozzátette, a „szokásos” tûzoltói beavat-
kozások jelentették a fõ feladatot. Nagyobb hangsúlyt fek-
tettek tavaly a megelõzésre és az önkéntes tevékenység
erõsítésére. Az Önkéntes Tûzoltó Egyesületek támogatá-
sára kiírt pályázatokon szinte mindegyik megyebeli egye-
sület sikeresen szerepelt, összesen több mint 7 millió 800
ezer forint támogatásban részesültek. Ezt a pénzt üzem-
anyagköltségre, oktatásra, védõeszköz-támogatásra, és
felújításra fordították. A kirendeltség állománya 2015-ben
1407 hatósági ellenõrzést végzett. Ebbõl iparbiztonsági
szakterületen 128-at, polgári védelem szakterületen 489-
et, tûzvédelmi szakterületen 743-at, vízügyin pedig 29-et.
Mindezek mellett szakembereik végrehajtottak 18
piacfelügyeleti ellenõrzést.                 (Szerzõ: Mikita Eszter)

hogy már a segítség megérkezése elõtt életüket vesztet-
ték. Tavaly 151 téves és 1 szándékos vakriasztás érkezett
a kirendeltséghez.

Az évértékelõ értekezlet résztvevõi
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PORTRÉ

HAGYOMÁNYTISZTELETTEL A SZÜLÕFÖLDÖN, KISTELEKISZÕLÕBEN

Életveszélyessé vált fákat távolított el a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. a Sóstói-tó mellõl. Ezen a szakaszon a víz
annyira alámosta a partot, hogy a fák dõlni kezdtek. A
szakemberek attól tartottak, komolyabb károk keletkez-
nek, ráadásul ezek a gyalogosok, futók testi épségét is
veszélyeztették. A zöldfelület pótlásáról is döntöttek, er-
rõl kedden a városi fõkertésszel is egyeztettek.

– Pár éven belül egy komplett partrekonstrukciót kell
végrehajtanunk. Ez nem kis munka lesz. Ilyen esetekben
kövekkel erõsítik meg a partot, ami bemosódik, a termé-
szet pedig megoldja a továbbiakat, hiszen a kövek össze-
állnak és egy tartófalat fognak képezni. Ez nyilvánvalóan
nem az idei, sõt még azt sem tudni, hogy a következõ évi
költségvetésbe be fog-e férni. Elõ fogjuk készíteni a terve-
ket, hogy egyáltalán mennyibe kerülnek majd ezek a
munkálatok – magyarázta dr. Podlovics Roland, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

A cég azonban úgy tartja, minden kivágott fa helyett
újat kell ültetni. Így kedden már a városi fõkertésszel együtt

VESZÉLYESSÉ VÁLTAK AZ ALÁMOSOTT FÁK SÓSTÓN

tervezték meg, hogyan pótolják az elöregedett, alámosott
és veszélyessé vált fákat. Ezek eltávolítását azonnal meg-
kezdik, a munkálatokkal párhuzamosan pedig az új, fiatal

fák telepítését is végrehajtják. Fõként hársfát, tölgyet és
cserjéket ültetnek.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Közel száz esztendeje, 1922-ben költözött Mussó Lász-
ló családja az akkori Ókistelekiszõlõbe. A köztisztelet-
ben álló nagyapja és édesapja nyomdokain haladva õ sem
hagyta el a Nyíregyházához tartozó településrészt, mely-
ért második ciklusban igyekszik tenni a FIDESZ-KDNP
képviselõjeként.

Mussó László még a családi 
birtokon, nagyszülei házában 
született 1958-ban, ahonnan rá
lehetett látni Váci Mihály szülõ-
házára. Az általános iskolát is
helyben végezte, a Kossuth gim-
náziumban  érettségizett és szer-
zett  gépjármû-technikusi képe-
sítést, majd gépjármû-fenntartás-
ban  középvezetõként dolgozott
az ÉPSZER  vállalatnál.

HAGYOMÁNYÕRZÉS, HELYTÖRTÉNET

A rendszerváltástól a magánszektorban dolgozik, s köz-
ben folyamatosan tanul, de képesítései közül most szerzi a
legkedvesebbet, ugyanis Békéscsabán  mûvészeti iskolában 
folytat tanulmányokat kézmûves oktatói szakon. – Mindig
vonzott a hagyományõrzés. A képzés során népi bõrmûves-
ségre szakosodtam, jelenleg is vannak a Néprajzi Múzeum-
ban kiállítva zsûrizett munkáim. Néprajzi szakdolgozatom
témája a bokortanyák és tirpák hagyományok, Dankóbokor-
hoz családi kötõdésem is van. A lakodalmas szokásokat élõ
forrásból, nagybátyámtól, Maleczki Sándortól gyûjtöm, aki
több mint 800 lakodalomban volt võfély.

 
CSALÁDI KÖTÕDÉSSEL A KÖZÉLETBEN

Mussó László közéleti szerepvállalása a külsõ szemlélõ
számára egyértelmû lehet, hiszen édesapja több cikluson
keresztül ennek a körzetnek volt a tanácstagja, s a nevé-
hez fûzõdik számos járda és az akkori, egészséges vizet
adó mélyfúrású  kút  elkészülte, a  villanyhálózat kiépíté-
se. – Közismert családom jobboldali beállítottsága, ami
nem csoda, a nagyszüleimet a kommunista rendszerben
ért támadások, javaik elkobzása miatt, melynek anyai
nagymamám fiatalon áldozata lett. 2002-tõl, a választási
vereséget követõen segítettem a FIDESZ munkáját a kör-
zetben aktivistaként. 2010-ben mondtam igent a képvise-
lõségre, s jelentõs szavazataránnyal nyertem.

 
EXTRÉM BELVÍZ

Mint emlékezhetünk, 2010 vége rögtön komoly felada-
tot is adott a frissen megválasztott képviselõnek, hiszen
rendkívüli belvíz sújtotta a város hozzá tartozó területeit.
– December 2-án jött az elsõ hívás, és számos éjszakát is
átdolgozva, egészen márciusig tartott a készültség. Ren-

KÉPVISELÕI ARCKÉPCSARNOK –  MUSSÓ LÁSZLÓ (XII. SZ. VÁLASZTÓKÖRZET)

geteg család otthonát sikerült megmenteni, és néhány há-
zat újjá is építeni a területen. De annak is utánanéztem,
hogy a korábban nyíregyházi polgárok szõlõskertjének
számító homokdombok között jelentõs árokrendszert épí-
tettek elõdeink, ami évtizedekkel ezelõtt tönkrement az
építkezések és a nagyüzemi mezõgazdasági mûvelés kö-
vetkeztében.

SZERTEÁGAZÓ KÖRZET, MÁS PROBLÉMÁK

Ami pedig a további teendõket illeti: nem egyszerû
Mussó László dolga, hiszen körzete nemcsak a Kisteleki-
szõlõt jelenti, hanem az Érkert egy részét is, egészen a
Damjanich utcáig, illetve az Örökösföld egy része – Orosi
út és  Semmelweis  utca közötti terület – lakóinak érdeke-
it is képviselnie kell. 

– Mindegyik résznek mások a problémái, érthetõ okok-
ból. Kistelekiszõlõ útjainak kétharmada, súlyos örökségként 
még földút, így logikus, hogy a kertes övezetben élõk elsõ-
sorban szilárd útburkolatra, csapadékvíz-elvezetésre,
járdára, megfelelõ buszközlekedésre  és kerékpárútra vár-
nak. A társasházakban, panelekben lakók hõszigetelést, fe-
dett buszvárók, zebrák, parkok, játszóterek, kondiparkok

kialakítását várják. Minden ügyben igyekszem egyeztetni.
A városháza közlekedési szakmérnökével a helyszínen mér-
tük fel a körzet közlekedési problémáit, illetve az utak ke-
zelõjével egyeztettük és felmértük a szükséges karbantartá-
si munkálatokat.

RENGETEG TENNIVALÓ

Mint Mussó László kiemelte: jelentõs beruházás volt a te-
rület nagy részén a szennyvízprogram, amely részben úthely-
reállítással is járt, de rengeteg még a tennivaló ezen a téren.
Több helyen épült csapadékvíz-elvezetõ és -átemelõ, vala-
mint szikkasztó és záportározó, de ezeket is folytatni kell. – 
Tárgyalunk a Volánnal, hogy a 24-es busz mellett a 3-as járat
csúcsidõben kisegítõjáratként kanyarodjon be a területre a
Palánta, Koszorú és Lejtõ utca érintésével, amihez még egy
jelzõlámpás csomópont kiépítését várják el. A Lombkorona
utcán idén már biztosan aszfaltoznak, s ezt még több is kö-
veti, így a Mohács és Tallér utcák közötti szakasz, valamint a
Háromszéki, a Sport utca és Vértanúk útja útburkolat-felújí-
tása. A nagykörút bezárása is érinti a körzetet a Móricz Zsig-
mond utcán,  ami szintén  régi igény volt – sorolta a képvise-
lõ részben a tennivalókat. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

– A szerteágazó körzetben kiemelhetõ a közvilágí-
tás fejlesztése a Lapály, a Tábor utcán és a Kilátó zug-
ban, de fontos volt a Folyóka és Vaskapu utcai csapa-
dékcsatorna építése, a Lovag utcán pedig három át-
eresz készült el – mondta érdeklõdésünkre Szabó Edi-
na, a Városüzemeltetés sajtóreferense. – Számos he-
lyen õriztük meg az állagát a játszótereknek, az Árpád
utca 79. elõtt pedig többször bõvítettük is. Több he-
lyen újítottunk fel járdákat: a Kállói úton, a Mikszáth

Kálmán utcán, és az Árpád utca egy részén, valamint
az Orosi úton. Nemespadka-építés történt a Palánta, a
Lejtõ, a Folyóka, a Kulcsár és a Kéményseprõ utcákon,
padkastabilizálás a Kéményseprõ u. 1–5. elõtt.

Nagyfelületû útfelújítás zajlott a Tallér utcán, föld-
út-stabilizálás a Vaskapu utcán, a Huszár soron ku-
tyafuttatót alakítottunk ki. A zöldfelületek karbantar-
tása mellett fontos volt az illegális szemétlerakók fel-
számolása is.

KÖZVILÁGÍTÁS, KUTYAFUTTATÓ, CSAPADÉKCSATORNÁK

Mussó László
A Lejtõ utca mélypontján lévõ záportározó, mely a környezõ utcák csapadékvizét kezeli
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A Nagy Imre térrõl a Dózsa György utcára naponta
közel százan hajtanak be úgy, hogy figyelmen kívül hagy-
ják a korlátozó táblákat. A bírság akár 50 ezer forint is
lehet.

Több táblából álló kombináció jelzi a belvárosban az
autósoknak, hogy nem lehet behajtani a Nagy Imre térrõl
a Dózsa György utcára. Tilos továbbá áthaladni a Korzó
Bevásárlóközpont mellett a Jókai térig. Az egyértelmû sza-
bályozás ellenére, naponta közel száz autó hajt át enge-
dély nélkül az említett útszakaszokon.

FIGYELMEN KÍVÜL HAGYJÁK

A szakemberek szerint hiába a KRESZ-tábla, a jármû-
vezetõk 80 százaléka nincs tisztában azok jelentésével,
vagy nem vesz róluk tudomást. Ott jártunkkor fél óra le-
forgása alatt 28 gépjármû haladt át a területen.

A területre csak rendvédelmi szervek, köztisztasági,
közegészségügyi feladatot ellátó gépjármûvek és postai
autók hajthatnak be, továbbá mozgáskorlátozott, vagy
az õt szállító jármûvek.

BEHAJTÁS CSAK ENGEDÉLLYEL!

Az útszakasz kezelõje a NYÍRVV, kizárólag az általuk
kiadott engedéllyel jöhetnek ide, akik igazoltan a Dózsa
György utcán laknak, vagy ott van garázsuk, illetve üzle-
tük. Utóbbiak áruszállítási engedélyt kapnak, amely árufel-
töltésre jogosít este tíz és reggel kilenc óra között. Ideigle-

SOK A SZABÁLYTALANKODÓ A BELVÁROSBAN

nes behajtási engedélyt pedig az kaphat, aki valamilyen
rendezvényt szervez a területen, vagy esetleg építkezik.
Mindezek mellett egy helyi rendelet azt is lehetõvé teszi,
hogy házasságkötéskor az ifjú párt szállító személygépko-
csi behajthasson, persze ez utóbbi is engedélyköteles.

ÁTVÁGNAK, PARKOLNAK TÍZEZREKÉRT

A Korzó Bevásárlóközpont és a kulturális központ kö-
zötti útszakasz is gyakran készteti szabálytalankodásra az
autósokat. Sokan a Szabadság térrõl a Kodály Zoltán Álta-

lános Iskoláig a Korzó melletti útszakaszon vágnak át, így
rövidítik le a távot, pedig az is tilos – hangsúlyozta Bodro-
gi László, a Közterület-felügyelet vezetõje.

A szabályszegõkkel szemben súlyos bírsággal él a ható-
ság. Aki engedély nélkül hajt be a területre, 30 ezer forintos
közigazgatási bírságra számíthat. Ugyancsak pórul járhat
az, aki mindezek után leparkol a Dózsa György utcán. Ke-
rékbilincset kaphat az autójára, amelynek eltávolítási költ-
sége 11 ezer 500 forint, illetve további 10 ezer forintos sza-
bálysértési bírsággal sújtható, valamint négy büntetési pont
is jár mindezek mellé.

ÜNNEPI
VETÍTÕ

Március 1-jével Vetítõ címmel indult az NYTV új mû-
sora. Soron következõ, március 15-ei adásunk elsõ ré-
szében egy történész szakértõ bevonásával készített
2011-es anyagot tekinthetnek meg, amely a március
idusi események nyíregyházi vonatkozásait villantja
fel. A második részben a kossuthos diákok mini tévé-
filmjét vetítjük, amely Petõfi Sándor és Szendrei Júlia
kapcsolatát mutatja be. Csütörtökön pedig a Be-
nyovszky Móric és a malgasok földje címû ismeretter-
jesztõ film 3. részét tekinthetik meg. A Vetítõ kedden
és csütörtökön jelentkezik 19 óra 30 perckor, a szo-
kásos másnap esti és hétvégi (szombat 19.30, vasár-
nap 8.30) ismétlésekkel.

KIS VÁROSVÉDÕK – 2. FORDULÓ

A GYÕZTES CSAPAT
SZIGLIGETRE UTAZIK!
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület idén is meghir-

dette a Kis Városvédõk vetélkedõt. A játékban általá-
nos iskolások vehetnek részt ötfõs csapatokkal, egy
iskolából akár többel is. Lehetõség van arra, hogy olya-
nok fogjanak össze, akik nem egy iskolába járnak
ugyan, de jó barátságban vannak, és szívesen venné-
nek részt a megmérettetésen.

A második fordulóban egyetlen feladatot kapnak a
versenyzõk: egy levelet kell írniuk. Képzeljék el, hogy
1753-ban járnak, Petrikovics János szarvasi csizma-
diamester éppen hazafelé tart a Károlyi Ferenc gróftól
kapott privilégiumlevéllel, alig várja, hogy a jó hírt
legelõször szomszédjával ossza meg, szeretné rábe-
szélni, hogy családjával együtt költözzön õ is Nyír-
egyházára. Ám a jó szomszédot nem találja otthon,
ezért levelet ír neki.

A versenyzõknek ezt a levelet kell megírniuk, részle-
tezve, milyen elõnyökkel kecsegtet a költözés, mit ígér
Károlyi, miért jó ez a leendõ betelepülõknek, miért len-
ne jó, ha a szomszéd is elköltözne Nyíregyházára.

A maximum 2500 karakter terjedelmû leveleket leg-
késõbb 2016. március 30-áig kell elküldeni a kis-
varosvedok@gmail.com címre.

A felkészüléshez érdemes felkeresni a Nyíregyházi Vá-
rosvédõ Egyesület honlapját (címe: www.nyirvave.hu),
ahol pdf-ben megtalálhatóak az egyesület kiadásában
megjelent Mesélõ Nyíregyháza címû sorozat füzetei.
Akik esetleg csak most kaptak kedvet, vagy most fi-
gyeltek fel a játékra, még bekapcsolódhatnak, ha az
elsõ forduló feladatainak megfejtését is elküldik.

A vetélkedõ célja, hogy minél több fiatal ismerje meg
Nyíregyháza történetét, kapcsolódjék be az értékeink
védelmébe, hagyományaink ápolásába, megõrzésébe.

A vetélkedõ négy írásbeli fordulóból áll, a döntõ-
ben, melynek helyszíne a Jósa András Múzeum, má-
jus végén pedig már élõben küzdhetnek meg a csapa-
tok a fõnyereményért, a balatoni nyaralásért. A gyõz-
tes csapat jutalma ugyanis, akárcsak tavaly – a fõvéd-
nök, dr. Kovács Ferenc polgármesternek köszönhetõ-
en –, egy turnus Nyíregyháza szigligeti üdülõjében. A
döntõ résztvevõi közül természetesen senki sem távo-
zik üres kézzel, de ez legyen még meglepetés.

A sétálóutcán, a Korzó mellett csak engedéllyel lehet áthajtani

(Szerzõ: Piszár Tünde)
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A BAHREINI HERCEGEK FÉNYÛZÉSÉIG...
INTERJÚ DEÁK ZSOMBOR VILÁGSZINTÛ TRIATLONISTÁVAL

Fiatal és kitartó. Álmodott, és be is teljesítette vágya-
it. A hátára vette a világot, kiköltözött Ausztráliába, kez-
detben egyszerre járt iskolába, dolgozott és edzett min-
den egyes nap reggel 5 órától este 10-ig, mára már pe-
dig túl van számtalan világkupán és nemzetközi verse-
nyen: mi több, bekerült a triatlonisták nemzetközi elit-
jébe is.

Idõ és távolság nem lehet akadály. Fõleg, amikor inter-
júalanyom több mint 15 ezer kilométerrel messzebb, egy
másik kontinensen, Ausztráliában tartózkodik, ráadásul
közel 10 órányi idõeltolódás is van közöttünk. Deák Zsom-
bor noha már 3 éve, hogy a kenguruk földjén él, mind-
ezek ellenére még mindig örömmel mesélt Nyíregyházán
töltött sorsfordító éveirõl, arról, hogy hogyan került be a
triatlonisták nemzetközi elitjébe, de nem maradhatott ki
beszélgetésünkbõl a Fülöp-szigeteki vacsora sem, ame-
lyet a bahreini hercegekkel és azok 50 fõs személyzetével
töltött.

A NYÍRSULIBÓL INDULT...

– A Nyíregyházán töltött 4 évem sorsfordító volt az éle-
temben, amik nélkül nem ott tartanék, ahol most vagyok.
Székelyföldrõl, Sepsiszentgyörgyrõl kerültem a szabolcsi
megyeszékhelyre, ott iratkoztam be a Vasvári Pál Gimná-
zium sportosztályába. Sok pozitív élmény fûz a városhoz,
és az ott megismert emberekhez. Testnevelõ tanárom Pók
István volt, aki nagyon sokat segített nekem, rengeteget
tanultam tõle, és persze Molnár Csaba osztályfõnökömtõl
is. Még manapság is többször megállok a városban, ami-

nak, Matavovszky Dánielnek köszönhetõen került közel
a triatlonozáshoz (úszás, kerékpározás, futás).

Dani ugyanis elcsalta egy duatlonversenyre, amelyet a
nyíregyházi reptéren rendeztek. Egy saját kezûleg épített,
több szupermarketben vásárolt biciklibõl összerakott ke-
rékpárral indult el ezen. Ettõl kezdve még többet futott,
biciklizett és úszott. Igaz, ekkor még nem is gondolta, hogy
valaha a hobbijából fog megélni.

Zsombor a Vasvári gimi után a kolozsvári egyetem test-
nevelés és sport szakán végzett, azóta már számtalan vi-
lágkupán és nemzetközi versenyen indul és ahol általá-
ban a legjobb tíz között végez. A nemzetközi versenyek
mellett többszörös román országos bajnok is (kétszer is

ÚJ KOMODÓI SÁRKÁNYOK AZ ÁLLATPARKBAN
Két új varánuszt kapott a prágaiaktól a Nyíregyházi

Állatpark. A most ötéves Florián és Durian mára jól beil-
leszkedtek, megszokták új lakosztályukat. A két kamasz
varánusz most körülbelül 150–160 centiméter hosszú.
Florián nehezebb, õ 27, míg Durian 21 kilogrammot
nyom. Mire elérik kifejlett korukat, õk is 3 méteres és
100 kilós sárkányokká válnak majd!

Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark szóvivõje mint
emlékeztetett,  2010-ben Indonéziából érkezett hozzá-
juk két komodói sárkány (Varanus komodoensis), Indri
és Bagol. Már akkor sejtették, hogy mielõbb jó lenne,
ha szaporodnának, mert a komodói varánuszok nem
élnek olyan sokáig mint egyes teknõsfajok, melyek akár

a 100 éves kort is megérhetik. Bár az elsõ év sikerrel
kecsegtetett, de sajnos kiderült, hogy Indri tojásai ter-
méketlenek voltak, és a következõ évtõl kezdve egyre
kevesebb és egyre deformáltabb tojás került a fészek-
be, ami azt mutatta, hogy Indri fokozatosan öregszik.
Bagolnak egy évvel ezelõtt jelentkeztek az ízületi prob-
lémái, amelyet ugyan kezeltek az állatpark kollégái, de
már ez is kevésnek bizonyult, ráadásul Indri is egyre
nehezebben mozgott. Év végén aztán néhány hónap
különbséggel elpusztult mindkét állat. Szerencsére nem
kellett sokáig szomorkodni az állatpark munkatársainak,
hiszen a prágai állatkert hallva, hogy mi történt, fel-
ajánlottak saját tenyészetükbõl két fiatal állatot, amik-
kel a Zöld Piramis komodói sárkány bemutatójában ta-
lálkozhatnak az érdeklõdõk.

kor átutazom rajta, meglátogatom rokonaimat, régi taná-
raimat, barátaimat, és szívesen elidõzök a régi edzõhe-
lyeimen. Labdarúgóként, a Nyírsuli csapatában kezdtem
el edzeni, ahol Nagy Sándor volt az edzõm. Jó labdarúgó
voltam, csak kicsit zavart a labda... Futni nagyon szeret-
tem, sok versenyen vettem részt, mint vasváris diák, Szalka
Géza atlétikatanár segítségével – kezdte a beszélgetést
Zsombor, akitõl azt is megtudtam, hogy akkori padtársá-

tudjak ott lenni. Jelenleg Sydneyben készülök a verseny-
szezonra, két hét múlva indulok az idei elsõ versenyemre,
Tajvanra. Utána Ázsiában edzõtáborozom és részt veszek
egy-két versenyen. Majd májusban indulok haza, hogy ott-
hon töltsek egy hosszabb idõszakot.

FÜLÖP-SZIGETEKI VACSORA
– A Fülöp-szigeteken ismerkedtem meg a bahreini

hercegekkel, akik közül kettõ aktív triatlonos. Az otta-
ni verseny elõtt, a szervezõket és a profi atlétákat
meghívták egy „egyszerû” esti vacsorára. Azt tudni
kell, hogy a bahreini hercegek hatalmas kísérettel,
körülbelül ötven emberrel (szakács, pincér, testõr stb.)
jelennek meg a világ különbözõ pontjain megszerve-
zett versenyeken. A kíséret fele ráadásul szintén
triatlonozik. Tehát a Fülöp-szigeteki vacsora a térség
legdrágább hoteljében zajlott, amit természetesen tel-
jes egészében kibéreltek a bahreiniek. Itt sikerült ba-
rátságot kötni, az amúgy nagyon közvetlen és barát-
ságos hercegekkel. Budapesten ismét találkoztam ve-
lük, ahol meghívtak a bahreini triatlonversenyre, ame-
lyet a Formula 1-es pályán vezetnek át. Hatalmas él-
mény volt ott versenyezni.

Zsombor azt mondja, technikai problémák miatt a pá-
lyája során már több megmérettetést is fel kellett adnia,
de fáradtság vagy fájdalom miatt viszont még sosem állt
ki egy versenybõl sem. A célba érés elõtt, amikor már min-
dene fáj, többször van „soha többet” érzése, de a célt át-
lépve már el is múlik mindez. Vallja, minden fejben dõl
el, ez pedig a triatlonra nagyon igaz, amihez egyébként
hatalmas akaraterõ szükséges.

– Elsõsorban, mint minden sportoló, napról napra jobb
szeretnék lenni. A nagy célok mellett kis célokat tûzök ki
magamnak, amelyek folyamatosan motiválnak. Szeretnék
tovább fejlõdni a sportban és egyre jobb eredményeket
elérni. Valamint minél több embernek szeretném átadni a
triatlon, a mozgás és az egészséges életmód szeretetét –
hangsúlyozta a fiatal sportoló.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

sikerült U23-as kategóriában dobogóra állnia duatlon vi-
lágkupákon). Amire pedig a legbüszkébb, az a tajvani vi-
lágkupán elért negyedik helyezése. Ott ugyanis még tel-
jesen ismeretlen névként indult el, mégis mindenki legna-
gyobb meglepetésére, szép eredményt ért el.

– Az elmúlt években legfõképpen Ázsiában állok rajt-
hoz, a kontinens legtöbb országában már indultam verse-
nyen. Szeretem a kihívásokat és az extrém helyzeteket,
így fekszenek nekem az ázsiai pályák. A nagy meleg,
magas páratartalom, nehéz pálya és sokszor kiszámítha-
tatlan események izgalmassá teszik az ázsiai versenye-
ket. Életem során Európa több országában is versenyez-
tem, mindig szeretek új helyekre utazni. Mondhatjuk, hogy
három kontinensen élek, Európában, Ausztráliában és
Ázsiában. Az elmúlt években szerencsére egyre több idõt
tölthetek otthon, Erdélyben, azon dolgozom, hogy sokat

Bangkok, triatlonverseny

Ironman Tajvanon

Triatlon Bangkokban
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JÓTÉKONY HERCEGNÕK
A Princess együttes adott telt házas koncertet va-

sárnap este a Váci Mihály Kulturális Központban. A
jótékony célú eseményt a nyíregyházi Rotary Club
szervezte. A rendezvény bevételébõl játszótér épül,
amely az egészséges és a fogyatékkal élõ gyermekek
integrálását segíti majd elõ.

A Princess együttes nevû hegedûtrió titka, szépsé-
gük és tehetségük mellett, hogy teljesen egyedi
crossover muzsikát játszanak, amely ötvözi a klasszi-
kus és a modern zenét. – Rendszeresen támogatunk
nemes ügyeket, örömmel jöttünk Nyíregyházára is.
Korábban részt vettünk egy, a mellrák ellen folytatott
kampányban is, de szívesen állunk minden olyan ügy
mellé, amelynek fókuszában a gyermekek vannak –
mondta Pados Krisztina, az együttes tagja.

A Princess együttes koncertje egyike annak a jótékony
rendezvénysorozatnak, amelyet a nyíregyházi Rotary
Club szervezett. Ennek célja egy speciális játszótér meg-
építése, amely integrálja a fogyatékkal élõ és egészséges
gyermekeket, egyben segíti az empátia kialakítását. Az
országosan is egyedülálló játszótér megépítését még
2015-ben határozta el a nyíregyházi Rotary Club. – A
mostani zenei esemény bevételével, úgy tûnik, hamaro-
san elkezdõdhet a játszótér megépítése – emelte ki Pták
István, a nyíregyházi Rotary Club elnöke. A játszóteret
Nyíregyháza központjában, a Szabadság téren, a Váci
Mihály Kulturális Központ melletti területen alakítják
majd ki, a tervek szerint pedig nyárra már birtokba is
vehetik a családok.                    (Szerzõ: Piszár Tünde)

Hosszú évekig szunnyadt a Jósa András Múzeum rak-
tárában Z. Szalay Pál festõmûvésznek Nyíregyháza bete-
lepítését ábrázoló monumentális festménye. A 2,7x9
méteres festmény most Budapestre utazott, hogy ott a
restaurátorok keze alatt visszakapja egykori fényét.

A kép az Ipartestület megrendelésére készült 1930-ban és
éveken át ékessége volt az iparos székház (ma Kölyökvár)
emeleti dísztermének. A festményen a mûvész balról jobbra
haladva ábrázolta a Rákóczi-szabadságharc után elnéptele-
nedett város újjátelepítésének fõbb mozzanatait.

ÓRIÁS KÉPEN MEGELEVENEDÕ TÖRTÉNELEM
munkába lendült alakjait láthatjuk, háttérben Nyíregyhá-
za gótikus stílusú református templomával.

Z. SZALAY: FELVIDÉKRÕL A NYÍRSÉGBE

Szalay Pál 1891-ben született Léván, egy nyolcgyerme-
kes családban. Apja kõfaragó építõmester volt, aki a meg-
spórolt pénzébõl „márkás képeket és fafaragásokat” vá-
sárolt. Diáktársai és tanárai ösztönzésére az érettségi után
sikeres felvételit tett Budapesten, a Képzõmûvészeti Fõis-
kolán, ahol mesterei Szinyei-Merse Pál, Benczúr Gyula,
Réti István, Révész Imre, Stróbl Alajos és a mûvészettörté-
nész Lyka Károly voltak. Csekély ösztöndíjat is kapott,
amelybõl özvegyen maradt édesanyját és kisebb testvére-
it támogatta. Az elsõ világháború után egy évig, mint ösz-
töndíjas Rómában, Lodovico Fennotti freskófestõ iskolá-
jában tanult. 1917-ben érkezett Nyíregyházára, ahol si-
keres pályázat útján munkát kapott és 50 éven keresztül
tanított rajzot a polgári fiúiskolában, majd az 1946-ban
megalakult nyíregyházi Bessenyei György Képzõmûvészeti
Népfõiskolán mûvészettörténetet oktatott.

16 évvel ezelõtt, 2000. augusztus 11-én tért haza az
utolsó magyar hadifogoly. A sulyánbokori Toma András
hazahozatalában jelentõs szerepet játszott Vujity Tvrtko.
A televíziós újságíró szombat este a Kodály Zoltán Álta-
lános Iskolában idézte fel az eseményeket.

Toma András az oroszországi Tatárföldön, a kotyelnyicsi
elmegyógyintézetben élt hosszú évtizedeken keresztül. Egy
orvos vette észre, hogy az idõs páciens idõrõl idõre ma-
gyar szavakat használ. Értesítették a segítõszolgálatokat,
hogy van egy magyar betegük, de évek teltek el, míg te-
kervényes úton végül a Vöröskereszten keresztül jutott el

VUJITY TVRTKO NYÍREGYHÁZÁN JÁRT

az információ a férfiról az Országos Pszichiátriai és Neu-
rológiai Intézethez. Annak azóta elhunyt igazgatója, dr.
Veér András úgy döntött, kiutazik az elmegyógyintézetbe
és megvizsgálja az idõs beteget. Magával vitte Vujity Tvrtkót
is, aki akkor még nem sejtette, hogy élete talán legkülö-
nösebb története bontakozik majd ki Tatárföldön.

A TANYABOKROK NEVÉT SOROLTA

– Amikor kiutaztunk és elsõ alkalommal találkoztunk
Toma Andrással, meg voltam gyõzõdve, hogy a bácsi nem
magyar. Már le is mondtam arról, hogy ebbõl bármilyen
filmet is tudunk forgatni. Azonban dr. Veér András türel-
mesebbnek bizonyult. Amikor Toma András elkezdte so-
rolni a Nyíregyháza környéki bokortanyákat, akkor döb-
bentem rá, hogy valóban egy magyar hadifogollyal van
dolgunk – tette hozzá a riporter.

Tvrtko az elmegyógyintézetben forgatott riportfilmje
hatalmas visszhangot váltott ki. A magyar Külügyminisz-
térium ennek hatására állított ki egy hazatérési úti okmányt,
így lehetõvé vált a férfi Magyarországra szállítása. A nép-
szerû televíziós hozzáfûzte, hatalmas lavina is útjára in-
dult, hiszen több mint kétezer család jelentkezett a televí-
zióhoz és a hatóságokhoz azzal a hittel, hogy az õ eltûnt
rokonuk került elõ a messzi Tatárföldön. A sors furcsa fin-
tora, hogy pont azok nem, akikrõl végül is kiderült: roko-
nuk tért haza – mesélte a riporter.

„ÉLETEM LEGFONTOSABB PILLANATA”

Az utolsó magyar hadifoglyot szállító repülõgép 2000.
augusztus 11-én, pénteken este landolt a Ferihegyi Repülõ-
téren. András bácsit, aki több mint fél évszázadot élt távol a
hazájától, 21 óra 32 perckor tolták egy tolókocsiban ismét
magyar földre. Magyarországon megállapították a személy-
azonosságát és pszichológiai vizsgálatokon esett át. Emel-
lett különféle DNS mintát is vettek tõle, amelyek alapján,
rövid idõn belül bebizonyosodott, hogy az újfehértói szüle-
tésû, ám 1945-ös eltûnésekor Sulyánbokorban élõ Toma
András az utolsó magyar hadifogoly. Az idõs férfit alig egy
hónappal hazatérése után, szeptember 17-én adták át a
családjának.

– András bácsi életének utolsó három és fél évét szülõ-
földjének közelében, Nyíregyházán töltötte, ahol húga,
Anna és annak férje gondoskodtak róla – mondta Tvrtko,
aki elárulta azt is: bár a világ számos országában megfor-
dult, és számtalan riportfilmet készített, az utolsó magyar
hadifogoly története kiemelt helyet foglal el életében. –
Ez nem egy sztori, ez életem egyik legfontosabb része.
Készíthetek még több száz riportot, írhatok akármennyi
könyvet, nem hiszem, hogy ez a csoda még egyszer meg-
történik velem – fûzte hozzá.

A riporter egyébként egészen a haláláig figyelemmel kí-
sérte Toma András életét. 2004-ben õ volt az – dr. Veér And-
rással együtt –, aki az idõs férfit a temetésén elbúcsúztatta.
Az utolsó magyar hadifoglyot Nyíregyházán, katonai tiszte-
letadás mellett helyezték örök nyugalomra, testvére házá-
nak falára, a Virág utcán emléktáblát helyeztek el.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

VÁROSTÖRTÉNETI PILLANAT

A mû középpontjában azt a pillanatot örökítette meg,
amikor Petrikovics János szarvasi csizmadiamester átve-
szi gróf Károlyi Ferenctõl az adománylevelet. Tõlük jobb-
ra a szülõhelyüket elhagyó telepesek kisebb csoportjai
elevenednek meg, amint lovas szekerekre felpakolva in-
dulnak útnak egy új, jobb élet reményében. A kép bal ol-
dalán a kihalt település újjáépítésében fáradozó telepesek

Vujity Tvrtko és a hadifogoly testvére, Anna néni

RESTAURÁLÁS JÓTÉKONYSÁGBÓL
 – Csodálatos, rég elfeledett mûvészeti érték kerül

nyilvánosságra a közeljövõben – válaszolta kérdésünk-
re dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki
személyesen is pártfogolja a festmény felújításának az
ügyét. – Méltatlan sora volt ennek a páratlan, a város-
történet fontos idõszakát megrajzoló, monumentális
alkotásnak, hiszen a kommunizmus évtizedeiben le-
került a mai Kölyökvár falairól és majdnem az enyé-
szet lett a sorsa. Az idei Városbál jótékonysági célja
azonban ennek a számunkra becses mûnek a felújítá-
sa, ami meg is kezdõdött a fõvárosban, szakértõ ke-
zek által. Reméljük, hogy az idei Városnapon már
bemutathatjuk, a nagyközönség elé tehetjük a város-
történet ezen fontos és nagyszerû alkotását.

MEGHATÁROZÓ MÛVÉSZ ÉS TANÁR

Tanítványa volt többek között Jándi Dávid, Görömbei
Imre, Osváth Imre, Berki Nándor, Berecz András, Kerülõ
Ferenc, Krutilla József, Soltész Albert, Pál Gyula és Váci
András is. A pedagógusi munka mellett, aktívan részt vett
a város képzõmûvészeti életének szervezésében. Alapító
tagja, majd évekig elnöke volt a Benczúr-körnek, kiállítá-
sokat rendezett, elõadásokat tartott, a hölgyek számára
batik- és könyvkötõtanfolyamokat indított. Számos megyei
és városi megrendelésnek tett eleget. Sorra megfestette
Nyíregyháza egykori polgármestereit, freskókat készített
a Móricz Zsigmond Színház elõcsarnokában és a régi ró-
mai katolikus elemi iskola dísztermében. 1973-ban Szent-
endrére költözött. Ekkor 40 mûvét Nyíregyházának aján-
dékozta, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata õriz és további 22 alkotása a Jósa András Mú-
zeumban található.

Madár Ximena, mûvészettörténész
Jósa András Múzeum

A festmény egy részlete

A monumentális méretû kép a múzeum folyosóján
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Az enyhe tél miatt már most nagyon sok kullancs van
a természetben. Egy európai uniós szabályozás értelmé-
ben vegyszerrel nem lehet gyéríteni az élõsködõket, így
az egyéni védekezésen van a hangsúly. Az emberek ol-
tással óvhatják meg magukat a kullancs okozta kellemet-
lenségektõl, de a házi kedvencek egészségérõl is gondos-
kodni kell!

Korábban márciusban még nem kellett tartani az élõs-
ködõktõl. Késõ tavasztól az elsõ, õszi fagyokig jelentettek
veszélyt. Most már azonban, a globális felmelegedés mi-
att ez az idõszak korábbra tevõdik. Mivel idén télen ke-
vésszer volt tartósan fagypont alatt a hõmérséklet, így a
talajlakó vérszívók jól átvészelték a hideg napokat. Szá-
muk nem ritkult. Az enyhe idõ kezdetével ezek az atkafé-
lék azonnal megjelentek, és kellemetlenségeket okoznak.
Kullancscsípés következtében az embereket két nagyon
komoly betegség érinti. Az egyik a Lyme-kór, amely anti-
biotikummal kezelhetõ, a másik pedig a veszélyesebbnek
számító vírusos agyvelõ- és agyhártyagyulladás. Ebben az
esetben a páciens a kullancscsípést követõen influenza-
szerû tüneteket érez, majd miután az elmúlt, kéthetes lap-
pangási idõ után nagyon súlyos, a legtöbb esetben halálos
kimenetelû fertõzés alakulhat ki. A vírusos fertõzés ellen
lehet védekezni.

OLTÁS, ELLENÕRZÉS

Dr. Soós Zoltán háziorvos, a Nyírségi Háziorvosi Egye-
sület elnöke azt mondta, a vírusos agyvelõ- és agyhártya-
gyulladás ellen létezik védõoltás, amely 3 oltásból álló
sorozat. Hozzátette, a Lyme-kór ellen nincs oltóanyag,

ELSZAPORODTAK A KULLANCSOK!

ezért annál arra kell ügyelni, hogy ha valaki kullancs által
fertõzött területen tartózkodik, utána nézze át a ruházatát
és a bõrét is. Dr. Soós Zoltán felhívta a figyelmet arra, ha
valaki kullancsot lát magán, távolítsa el azt. A szakorvos
szerint ehhez nem jók a népi praktikák. Nem szabad rá-
tenni olajat, arcszeszt, hiszen megfullad tõlük a kullancs,
és akkor üríti kórokozóit a gazdaszervezetbe. Ezek he-
lyett speciális kullancskiszedõ csipeszt vagy kanalat érde-
mes használni. Ha valaki nem tudja kivenni, inkább for-
duljon orvoshoz.

KOMOLY KUTYABAJOK

Az utóbbi 8–10 évben az ember mellett a kullancsok
fõleg a kutyákra jelentenek óriási veszélyt, hiszen egy egy-
sejtû parazitát, a Babesiosis nevezetû betegség kórokozóját
terjesztik az ízeltlábúak törzsébe tartozó állatok. Ez egy
nagyon veszélyes betegség, amely étvágytalansággal, bá-
gyadtsággal, magas lázzal, hangulatváltozással és gyakran
szövõdménnyel is jár. Ha nem kezeli szakember a kórt, a
betegség 3-4. napján a kutyák vizeletében már vér is lehet.
Ha továbbra sem részesítik az állatot egészségügyi ellátás-
ban, kiszáradhat és akár el is pusztulhat. A megbetegedés
nagyon gyakori, a Nyíregyházi Oktató Állatkórházban min-
dennap találkoznak kullancs okozta fertõzéssel az állator-
vosok.  Mivel egy európai uniós szabályozás értelmében a
kullancsokat nem lehet permetszerrel gyéríteni, ezért a hang-
súly a megelõzésen van. A már ismert nyakörv és rácsep-
pentõ oldat mellett az utóbbi idõszakban szájon át beadha-
tó tablettával is lehet védekezni a kullancsok okozta fertõ-
zések ellen.

(Szerzõ: Mikita Eszter)

KÖSZÖNTÖTTÉK A NÕKET
Városi nõnapi ünnepségen köszöntötte Nyíregyháza

Megyei Jogú Város vezetése a település hölgyeit, asszo-
nyait.

A Váci Mihály Kulturális Központban tartott rendezvé-
nyen szórakoztató mûsorszámok fogadták az ünnepségre
érkezõket. Dr. Ulrich Attila alpolgármester beszédében a
nõk fontos szerepére helyezte a hangsúlyt. Egyben jelez-
te, minden évben szeretettel ünnepeljük õket.

FELLÉPÉSEK ELÕTT
2016-ban is számos hazai és külföldi fellépés vár a

Cantemus Kóruscsalád énekkaraira. A nyíregyházi és bu-
dapesti koncertek mellett nyáron többek között Mace-
dóniába, Spanyolországba és Japánba is eljutnak az éne-
kesek. Augusztusban pedig ismét házigazda szerepet vál-
lalnak: Nyíregyháza nemzetközi kórusfesztiválnak ad ott-
hont.

Szabó Dénes karnagy azt mondja, a kóruscsalád annyi
meghívást kap, hogy az összesnek eleget sem tud tenni, a
programok közül a nívósabb fesztiválok mellett döntenek.

TANULNAK ÉS TANÍTANAK

– A kiemelt fesztiválokon, versenyeken nagyon jól fel-
készült énekkarokkal találkozunk, amelyektõl mindig el
lehet lesni valamit, ha más nem, akkor a repertoárjukból,

PRIMAVERA SIKER
A Primavera Balettegyüttes 2016. március 7-én részt

vett az V. Connector Nemzetközi Táncfesztiválon
Veszprémben. Magasabb kategóriába sorolásuk elle-
nére fantasztikus sikereket értek el: 2 bronz, 5 ezüst
és 1 arany helyezést szereztek a népes mezõnyben.
Az együttes március 20-án a VMKK-ban tartja a 39.
hagyományos koncertestjét, melyen a nézõk a feszti-
vál díjazott táncait is láthatják.

amit mi nem ismerünk, a legszebb dalokat megszerezzük
magunknak. De azt is tanulhatjuk, hogyan kell egy-egy
versenyrõl kiválogatni a legjobb énekkarokat, hogy azok
késõbb a nyíregyházi közönség elõtt is bemutatkozhassa-
nak.

A Cantemus Kóruscsalád nyár után sem pihen. Õsszel
többek között japán vendégeket fogadnak majd.

(Szerzõ: Ferenczik Adrienne)
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Az 1848. március 15-ei pesti forradalom híre nem egészen egy hét alatt érkezett meg
Nyíregyházára. Március 20-án „a Nemes Városi Közönségnek alázatos szolgái”, Ben-
czúr Miklós nemesek fõjegyzõje, Szénfy Gusztáv ügyvéd, Kralovánszky Frigyes, Meskó
Pál, Tregjár Pál, Gyürky Sándor, Vidliczkay József és Blahunka József aláírásával ellátott
beadványukban kérték, hogy a nagy ünnep, a forradalom gyõzelmének tiszteletére a
város rendezzen népünnepélyt, s ha nem is az egész település, de „...legalább a középü-
letek kivilágosítására készületeket s intézkedéseket megtenni szíves legyen...”

1848. március 31-én a város elhatározta, hogy küldött-
ség által köszönik meg Pestnek mindazt, amit az országért
tett. A kéttagú deputációba az ékesszóló ügyvédet, Ben-
czúr Miklóst választották meg küldöttnek, aki maga mellé
társnak Kováts Ferencet kérte. Pesten, a testvér, Benczúr
Zsuzsanna visszaemlékezése szerint, Benczúr János várta
õket, majd a Nemzeti Múzeumhoz mentek, s ott egy ép-
pen akkor tartott népgyûlésen Benczúr Miklós igen radi-
kális hangú beszédet mondott, mellyel kivívta a pesti kö-
zönség rokonszenvét annyira, hogy szállásán este fáklyás-
zenét kapott. Fellépésérõl, beszédérõl a Pesti Divatlap áp-
rilis 15-ei száma is megemlékezett ekképpen: „...oly radi-
kális szellemû politikai hitvallásokat nyilvánított, melyek-
hez hasonlót eddig még egy vidéki küldöttség ajkairól sem
vala szerencsénk hallani... Ezen elmés és határozott nyi-
latkozat roppant éljenzésben részesült, a Nyíregyháza kö-
zönsége egy perc alatt jelentékeny nevet vívott ki magának.” Hazajöttük után, április 26-
án ismét népgyûlést tartottak Nyíregyházán. Igen sokan, még vidékrõl is bejöttek Ben-
czúr Miklóst meghallgatni, s olyan tüntetõ lelkesedéssel fogadták, mint Pesten.

Egy évvel késõbb, 1849. március 15-én egy késõbbi leírás szerint „...Márczius 15-e ez
évben oly fénynyel és lelkesedéssel ünnepeltetett meg Nyíregyházán, minõvel sem azelõtt,
sem azóta soha. – A templomokban, tornyokon, köz és magán épületeken nemzeti zászlók
lobogtak. Az ünnepély isteni tisztelettel kezdõdött, a templomokba nem fért be a lelkesült,
kokárdás közönség, a lelkipásztorok gyújtó szónoklatokat tartottak, a nemzetõrök, sorhadi
csapatok katonai díszben kiállíttattak, örömriadal, lelkes ’éljenzések’ között hullámzott a
lelkesült közönség, – a mozsarak, és egy kétfontos ágyuk folytonos dörgése között ünnepel-
te Nyíregyháza közönsége az isteni eszmék diadalának eleven emlékezetét.”

Bene János múzeumigazgató

NYÍREGYHÁZI MÁRCIUSOK

Benczúr Miklós

MÁRCIUS IDUSA

Dr. Ulrich Attila alpolgármester és Bene János múzeum-
igazgató a sajtótájékoztatón

Március 11-én és 15-én is megemléke-
zik az 1848-as forradalomról és szabad-

ságharcról az önkormányzat. Pénteken az
ismert hõsök emléktábláit koszorúzzák meg

és a ’48-as sírkertben is lesz fõhajtás. Este,
a hagyományokhoz híven a Petõfi téren
tartanak ünnepséget. Március 15-én dél-

elõtt a Kossuth térre várják a városlakókat,
ahol dr. Kovács Ferenc polgármester mond

beszédet. Kedden ugyanakkor egész nap ingyen lehet láto-
gatni a Jósa András Múzeumot, ahol az izgalmas interaktív
programok mellett még 48-as ágyúk is megszólalnak.

A hosszú hétvége miatt már pénteken elkezdõdnek az
1848-as forradalom és szabadságharc alkalmából meg-
rendezett megemlékezések Nyíregyházán – errõl számolt
be dr. Ulrich Attila a városházán. Március 11-én reggel 9-
kor Irányi Dániel emléktáblájánál helyezik el a tisztelet
virágait, majd ezt követõen a '48-as sírkertben róják le
kegyeletüket a hõsök elõtt. Itt Halkóné dr. Rudolf Éva, az
közgyûlés kulturális bizottságának elnöke mond majd be-
szédet és az Arany János Gimnázium tanulói adnak mû-
sort. 10 órától ismét emléktáblákat koszorúznak. Hatzel
Márton, Kmety György és a Kralovanszky család elõtt is
fejet hajtanak majd. A hagyományokhoz híven a Petõfi
téren is lesz megemlékezés. Pénteken este 17 órától itt
Jászai Menyhért alpolgármester mond beszédet és a Köl-
csey Ferenc Gimnázium tanulóinak ünnepi produkcióját
láthatja a közönség.

KEDDEN A KOSSUTH-SZOBOR ELÕTT

Március 15-én 10 órakor veszi kezdetét a nemzeti ün-
nep alkalmából rendezett ünnepség a városháza elõtt. Tér-
zene csalogatja majd az érdeklõdõket, ünnepélyes zász-
lóbehozatal is lesz, beszédet pedig dr. Kovács Ferenc pol-

ÁGYÚSZÓ IS KÖSZÖNTI MAJD A NEMZETI ÜNNEPET

gármester mond. Itt a mûvészeti szakközépiskolások idé-
zik meg a '48-as forradalmat és szabadságharcot, és a
megemlékezés a Kossuth-szobor koszorúzásával zárul.

KOSSUTH-KIFLI

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Jósa András Mú-
zeumban kedden egész nap izgalmas programokkal vár-
ják majd a látogatókat.

– 11 és 14 órától még ágyúszó is megrengeti majd az
ünneplõ Nyíregyházát – ezt Bene János múzeumigazgató
árulta el. A Jósa András Múzeum már 9-kor kinyitja kapu-
it. Itt a II. emeleten berendezett Pilvax kávéházban zenés
történelmi visszaemlékezések mellett családi társasjátékok
lesznek. Minden látogató egy-egy Kossuth bankó másola-
tot kap majd, amibõl Kossuth-kiflit és teát vásárolhatnak.
A különbözõ múltidézõ, interaktív játékokon pedig további
bankók gyûjthetõk, melyeket szintén le lehet vásárolni a
kávéházban.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

OROSON IS ÜNNEPELNEK
Az orosi településrész polgárai 2016. március 15-

én 15 órától emlékeznek az 1848-49. évi forradalom
és szabadságharc eseményeire és áldozataira. Az ün-
nepség helyszíne:  Oros, Deák F. u. 1. sz. alatti Petõfi
Park. Ünnepi beszédet mond: dr. Tirpák György ön-
kormányzati képviselõ.
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Életünk kulcseleme a légzés. Igazából nem is figye-
lünk oda rá, hiszen rutinból végezzük, és a leggyak-
rabban rosszul. Rendkívül sok tévhit él a köztudatban
a légzésrõl és sajnos a legtöbb helyen, ahol légzést
oktatnak, helytelenül a nagy levegõvételekre buzdít-
ják az embereket.

Jó tudni, hogy ha helytelenül lélegzünk, szerveze-
tünk oxigénhiányos állapotba kerül, és ennek elõbb-
utóbb valamilyen betegség lesz az eredménye. Min-
denkinél olyan, amire leginkább hajlama van. A he-
lyes légzés egyébként tanulható. Komoly kutatások bi-
zonyítják, hogy a megfelelõ légzés hozzájárulhat
egészségünk megõrzéséhez, sõt egyes, már meglévõ
betegségtípusok remekül kezelhetõek általa.

Asztma, COPD, allergia, apnoe, horkolás, orrdu-
gulás, pánikbetegség esetén segít leggyorsabban a Dr.
Buteyko-féle légzéstechnika. Ez egy öngyógyító mód-
szer, amellyel már három hét alatt 70–80 százalékos
tünetcsökkenést lehet elérni.

GYÓGYÍTÓ LÉGZÉS

Lehet szó természettudományi, irodalmi vagy
akár idegen nyelvi vetélkedõrõl, a Nyíregyházi
Móricz Zsigmond Általános Iskola mindenhol az
élen szerepel. Az intézmény tehetségeinek sok-
színûségét tükrözik a 2016-os év legfrissebb
eredményei is. A Zrínyi Ilona Ma-
tematikaverseny Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye iskolái közötti
megmérettetésen ismét a Móriczé
lett a kupa, hiszen diákjai mind
csoportos, mind egyéni kategó-
riákban kiemelkedõ helyezéseket
értek el. Büszkék vagyunk tanít-
ványaink sikereire, melyhez a
példaértékû szülõi háttéren túl
természetesen felkészítõ tanáraik lelkiismeretes
munkája is párosul.

Akiknek iskolánk hírnevének öregbítését kö-
szönhetjük:

Jávorka Szófia és Mészáros Máté (2. b); felké-
szítõ tanáruk: Krutilláné Fekete Anna. Majoros
Vanda, Molnár Balázs és Pénzes Máté (3. b); fel-
készítõ tanáruk: Feffer Lászlóné. Vaskó Panna (4.
b); felkészítõ tanára: Hrenkó Lászlóné. Daniló
Alexandra (5. b); felkészítõ tanára: Mester Enikõ.

SOKOLDALÚ TEHETSÉGEK A MÓRICZBAN
Bucsánszky Zsombor, Oláh Márk és Tamás Sza-
bolcs (6. b), Nyári Péter (7. b); felkészítõ tanáruk:
Bodnárné Kerekes Ágnes. Bulátkó Attila, Csáji
Viktor, Horváth Zsófia, Monyók Gréta és Szigeti
Zsuzsa (8. b); felkészítõ tanáruk: Divinyi Ágnes.

A móriczos tálentumok sokolda-
lúságát bizonyítják a további helye-
zések is. Iskolánk egyik kiváló te-
hetsége, Bucsánszky Zsombor, a
természettudományi helyezésen túl
Hudák Istvánné felkészítésével a
Szép Magyar Beszéd elnevezésû
városi vetélkedõn az elõkelõ 3. he-
lyezést, valamint a Zelk Tehetség-
kutató Megyei Nyelvi Versenyen az

1. helyezést érte el Hrenkó Ivett és Hajzerné Lendvai
Katalin támogatásával. Angolosaink közül Hrenkó
Ivett és Hajzerné Lendvai Katalin felkészítésével
Drevenyák Bálint és Szilágyi-Sável Márk az 5. he-
lyet, Simon Zsuzsa pártfogásában pedig Kovács Kin-
ga, Bártfai Zsuzsanna és Hadászi Dóra németese-
ink pedig a 3. és 5. helyet nyerték el a rangos
megyei rendezvényen. A Virág utcai iskola mára
már nem csupán a reál, de büszkén állíthatjuk,
hogy a humán területen is elsõrangú.             (x)
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Itt az uraknak mindent szabad, a nõknek pedig semmi
sem tilos. Ki ne szeretne egy ilyen féktelen mulatság szem-
tanúja lenni? Semmi akadálya, ha megtekintik a szomba-
ton bemutatott Bál a Savoyban címû nagyoperettet a
Móricz Zsigmond Színházban.

Sziporkázó poénok, megunhatatlan melódiák, szemet
gyönyörködtetõ ruhák, temperamentumos táncok, élõben
elhangzó nagyzenekari muzsika. Kell több egy kellemes
estéhez? A recept az 1932-es berlini premier óta remekül
mûködik a Grünwald–Löhner-Beda–Ábrahám Pál alkotói
gárda jóvoltából. Olyan örömmel fogadta az I. világháború
következményeit nyögõ, gazdasági válság által sújtott pub-
likum, hogy két év múlva elkészült Székely István rendezé-
sében a filmes adaptációja is, ugyancsak németül, s ebben
szintén Alpár Gitta és Bársony Rózsi játszották a fõszerepe-
ket. A világszerte vetített alkotás a mai napig kiváló szóra-
kozást nyújt, bár meséje köszönõviszonyban sincs a szín-
padi verzióéval. Mirõl is szól dióhéjban a több mint 3 órás,
két felvonásban játszott, fordulatos cselekményû darab?

TÖRÖKÖS VAGY ÖRÖKÖS FELESÉG?

Egy mézes év után érkezik meg Nizzába világkörüli út-
járól az ifjú házas márki (Vaszkó Bence) és neje (Kosik
Anita). Miközben mindenki a Hotel Savoyban hagyomá-
nyosan megrendezett, erkölcsösnek a legjobb akarattal sem
nevezhetõ bálra készül, õk kettesben kívánnak „turbékol-
ni”. Csakhogy a férjet egy titokzatos levélben arra szólítja
fel egykori (barát)nõje, La Tangolita argentin táncosnõ (Hor-
váth Margit), töltse vele az éjszakát. Ez csak hazugságok
szövevényes kígyói által oldható meg, amiben készséges
segítõkre talál a férfi Musztafa Bey török attasé (Gulácsi
Tamás) és a márki komornyikja (Horváth László Attila) sze-
mélyében. Nekik hála, komikus szituációk sokaságán de-
rülhetnek a nézõk. „Muszti” szerint a szerelem betegség,
amivel ágyba kell menni, s õ bizony sokféle nõvel igyek-
szik kúrálni a baját, akiket szépen egymás után nõül is
vesz. Alapelve szerint a hosszú barátság titka a rövid há-
zasság, amiben már egy fél tucatszor volt része, s újabb

HÁZASSÁGTÖRÉS A SZÍNHÁZBAN?

célszemély tûnik fel a színen, a feleség unokahúga, Daisy
(Kiss Diána Magdolna), aki azonban nem „törökös”, ha-
nem örökös feleség akar lenni... De ki az a titokzatos José
Pasodoble, akit a férfiak olyan régóta ismerni vélnek? Mit
tehet egy feleség, ha rájön, a „galambdúcban” többen
vannak a kelleténél? Csalódottan énekli: „Manapság bo-
londság a hûség. A férjed se hû hozzád, sõt!” Ám „mi
megcsalni nem merjük õt!” Vagy mégis? A darab megol-
dásában érezhetjük a múlt század eleji szüfrazsett moz-
galmak lenyomatát. A kétes erkölcsû táncosnõ azonban
óv az ilyetén emancipációtól: „A férfiakat megcsalni he-
lyes, de beszélni róla?”

Közben a Novák Eszter rendezte elõadásban olyan köz-
ismert dalok hangzanak el, mint a Kicsike vigyázzon, egy-
szer nagymama lesz, My Golden Baby, Toujours l’amour,
Tangolita, Oh, mister Blu... Kosik Anitára mintha nemcsak
a ruháit, de a szerepét is rászabták volna. (Egy „velencei”
álarc alkalmazásával hihetõbb lenne, hogy a férje nem
ismer rá a bálban.) Ha kisebb szerepekben is, de Nyomta-
tó Enikõ, Horváth Sebestyén Sándor, Rák Zoltán, Bende
Kinga, Fellinger Domonkos, Varga Balázs és Lakatos Máté

is megvillanthatja tehetségét. A premier alkalmat ad egy
kis nosztalgiázásra is a régóta színházba járók számára,
hiszen húsz éve lesz az idén, hogy városunkban elõször
vitték színre e mûvet, egészen kiválóan. Molnár László és
Petneházy Attila felváltva játszották a márkit, a törököt Me-
gyeri Zoltán, az esetlen, elcsábítandó ügyvédjelöltet Mészá-
ros Árpád Zsolt alakította, Horváth László Attila volt akkor a
pincér, Tóth Károly pedig a komornyik. S hogy várható-e a
házastársi hûség megtartása terén változás a jövõben? Ahogy
„ Muszti” mondaná: „Az optimista mindent rózsaszínben lát,
a pesszimista feketén, az okos ember színvak.”

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A POSZT VERSENYPROGRAMJÁN

Idén is meghívást kapott a Móricz Zsigmond Szín-
ház az Országos Pécsi Színházi Találkozóra, ugyanis
a Túl zajos magány címû elõadás bekerült a POSZT
versenyprogramjába. A találkozót június 9. és 18. kö-
zött tartják majd.

(Fotó: momentsphotography, Szánkai Nikolett)(Fotó: momentsphotography, Szánkai Nikolett)

A NaturComfort Kft. a város szívében lepte meg a hölgyeket nõnap alkal-
mából. A virág mellé járt ajándékutalvány is, melyet a Szent Miklós téri
masszázsszalonban vehetnek igénybe a frissülni vágyó hölgyek.            (x)

Egy szál virág szebben beszél...
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KELL EGY KIS ÁRAMSZÜNET...?
Kell egy kis áramszünet, idõnként mindenkinek... csen-

dül fel a jól ismert sláger refrénjében. Azonban nem mind-
egy, hogy mindez szabadidõs pihenést jelent, vagy az
E.ON szolgáltatásának szüneteltetését, ráadásul pont
húsvét elõtt két nappal, nagypénteken.

A napokban a Nyírfa és a Nyár utcában élõ városlakók
az E.ON szórólapjával találkozhattak a postaládájukban.
Ezen a szolgáltató arra kérte az ingatlantulajdonosokat, -
kezelõket és -használókat, hogy gondoskodjanak az in-
gatlanjaikat érintõ, azokon áthaladó vezetékeket elérõ vagy
megközelítõ fák és növényzet metszésérõl, illetve eltávo-
lításáról, mert ezek élet- és balesetveszélyt, valamint áram-
szüneteket, feszültségingadozásokat okozhatnak. Továb-
bá felhívták a figyelmet arra, hogy az érintett területen
március 25-én, 7.30–16.30-ig áramszünet lesz.

A MEGFELELÕ SZOLGÁLTATÁS ÉRDEKÉBEN

Egyik hûséges olvasónk a témával kapcsolatban, levél-
ben fordult szerkesztõségünkhöz.

Az olvasói levéllel megkerestük az E.ON Hungária Zrt.
sajtóosztályát. Egyházi Nikoletta, a cég szóvivõje a követ-
kezõ választ juttatta el hozzánk:

Tisztelt Szerkesztõség!
A március 25-ére tervezett áramszünet alkalmával az

Kedves Napló!
A napokban kaptam egy felhívást az E.ON-tól, mi-

szerint március 25-én, NAGYPÉNTEKEN(!) fél nyolctól
egészen délután fél ötig áramszünet lesz az utcánkban.
Örülök annak, hogy a szolgáltató folyamatos korszerû-
sítéseket végez a hálózaton, értetlenül állok azonban
afelett, hogy ezt miért pont nagypénteken teszik. Állít-
hatom, hogy az ünnephez közeledve ilyenkor a csalá-

dok többsége már túl van a nagybevásárláson, és a hû-
tõjük is tele. Az áramszünet pedig nem tesz jót a hide-
get igénylõ élelmiszereknek. Arról nem is beszélve, hogy
a gyerekeink tavaszi szünidejüket fogják tölteni ekkor
és pihenés gyanánt se számítógépezni, se televíziót nézni
nem fognak majd tudni. Mi annak az oka, hogy ilyen
lehetetlen idõben kell kikapcsolni az áramot?

Köszönettel: Egy olvasójuk

OLVASÓI LEVÉL:

érintett hálózat energiaátviteli képességének növelésére
irányuló munkálatokat végez társaságunk. A szükséges be-
avatkozás egy újonnan épített társasház villamos energiá-
val történõ ellátásának érdekében történik és egyben biz-
tosítja a meglévõ fogyasztóink részére a továbbiakban is
megfelelõ minõségû szolgáltatást. Hálózatfejlesztéssel
kapcsolatos beavatkozásaink programozását elõre meg-
határozott ütemterv szerint végezzük, hogy leendõ ügyfe-
leink is a kölcsönös megállapodásunknak megfelelõ idõ-
ponttól igénybe vehessék a szolgáltatást. Sajnos az érin-
tett beavatkozás kizárólag úgy végezhetõ el, hogy már
meglévõ ügyfeleinknek nélkülözniük kell a szolgáltatást,
ezért kérjük türelmüket és megértésüket, valamint kérjük,
vegyék figyelembe, hogy ez a munkavégzés valamennyi
ügyfelünk érdekében történik.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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WING TSUN
Két napon át vezetett szemináriumot

Nyíregyházán Si-Fu Máday Norbert. A
Wing Tsun Kung Fu Kelet-Európai fõ-
instruktora évente két alkalommal tart
tréningeket a szabolcsi megyeszékhe-
lyen. Ezúttal is sokan tanultak a mes-
tertõl. Nyíregyházán évtizedek óta
mûködik Wing Tsun iskola. Fekete
László több mint húsz éve ismerkedett
meg a harcmûvészettel, és ma már
mesterként oktatja a növendékeket.

5MÁRCIUS
SZOMBAT

FORDÍTOTTAK
4–3-ra nyert Debrecenben a Nyírség

NSC nõi NB II-es labdarúgócsapata
bajnoki mérkõzésen. A nyíregyháziak
0–3-ról fordítottak Szûcs, Kovács,
Kresák és Kardosi góljaival. A csapat a
negyedik helyen áll az NB II Keleti cso-
portjában. Legközelebb Újpesten lép
pályára az együttes. A lilák közvetlen
riválisnak számítanak, mivel két pont-
tal többet szerezve épp a nyíregyházia-
kat elõzik meg.

DOBÓ BAJNOKSÁG
Bizonyították tehetségüket a Nyír-

egyházi Sportcentrum dobó atlétái az
Újonc, Serdülõ és Junior Téli Dobó
Bajnokságon, Szombathelyen. Több
értékes eredmény is született. Mándoki
Dorina súlylökésben 2., diszkoszvetés-
ben 3., Kiss Virág diszkoszvetésben 3.,
Deák Vince diszkoszvetésben 4., Sza-
bó Patrik pedig súlylökésben 6. helyet
szerzett a korosztályában.

DAVIS KUPA
A magyar csapat továbbjutott a te-

nisz Davis Kupa euro-afrikai zóna I-es
csoportjában, mivel a Városligetben
zajló párharc páros mérkõzésén
Fucsovics Márton és Gödry Levente
legyõzte az izraeli duót. Korábban két
egyesben is nyertek a magyarok, a nyír-
egyházi Fucsovics Márton is magabiz-
tosan gyõzött.

A Nyíregyházi Sportcentrumhoz került
az ülõröplabda-csapat. A nehéz helyzet-
ben lévõ klubnak az utolsó pillanatban ér-
kezett a segítség, így elindulhatnak a baj-
nokságban. Szeretnének rangos ülõröplab-
da-tornát is rendezni a szabolcsi megye-
székhelyen.

A tavalyi év végén úgy tûnt, véget ér egy
sikerkorszak. Az ülõröplabda-csapat hiába
nyerte meg zsinórban 24 alkalommal a
bajnokságot és a kupát is, támogató hiá-
nyában nem tudtak rajthoz állni az idei
szezonban. A Nyíregyházi Sportcentrum az
utolsó pillanatban dobott mentõövet a klub-
nak.

– Nagyon sok problémánk volt az elmúlt
években, és decemberben a befejezés mel-
lett döntöttünk. Januárban találkoztunk a
Sportcentrum vezetõjével, és mindenben
megállapodtunk. Mindketten azt szeret-
nénk, hogy a sportág tovább éljen, és Nyír-
egyháza legyen a fellegvára – mondta Vi-
téz Gábor csapatkapitány.

A nevezést már elküldték a szövetség-
hez, két hét múlva Budapesten kezdõdik is
a bajnokság. A tervek szerint Szarajevóba
is elutazik majd a csapat, ahol az olimpiai
és világbajnok házigazdák vendégeként
vennének részt egy rangos nemzetközi tor-

nán. Hasonlót szeretnének majd Nyíregy-
házán is szervezni.

– Az új Continental Aréna otthont adhat
nagy nemzetközi versenyeknek, tornáknak.
Egy nagyon profi szemléletû, lelkes csapat-
ról van szó, mi igyekszünk minden felté-
telt megteremteni, hogy nekik csak a fel-
készülésre és a mérkõzésekre kelljen össz-
pontosítaniuk – mondta Kósa Árpád, a Nyír-
egyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

A csapat edzõje Moravszki Gyula lett.
Õ korábban irányította már az együttest,
és sikeresek voltak. A tréningeket a kertvá-
rosi iskola tornatermében tartják, így a ko-
rábbi teremgondok is megoldódtak.

GÓL ÉS GÓLPASSZ SÉRÜLTEN

Vitéz Gábor csapatkapitány (balra) és Kósa
Árpád, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyve-

zetõje újabb bajnoki aranyérmet vár

Még a Nyírbátor elleni bajnoki mérkõ-
zés elején sérült meg a Nyíregyháza Spar-
tacus támadója, Rezes László. A játékos
ennek ellenére elõbb gólpasszt adott, majd
gólt is szerzett, de a következõ bajnokin és
a kupameccsen nem léphetett pályára. A
hétvégén azonban visszatérhet a Szpariba.

– Kezdjük a lényeggel: hogy van?
– Köszönöm, már minden rendben. Va-

sárnap a többiekkel edzettem, a hét elején
pedig konditeremben voltam, keddtõl pe-
dig újabb tréningek vártak rám. Nem lesz
akadálya annak, hogy szombaton pályára
léphessek!

– Mi történt pontosan?
– Még a Nyírbátor elleni mérkõzés ele-

jén összerúgtunk az egyik vendég játékos-
sal, és szétnyílt a sípcsontomnál a bõr. A
szünetben egy összehúzó tapasszal rend-
be tették, de másnap reggel nem nézett ki
jól, ezért bementem a kórházba, ahol
összevarrták a sebet és eltávolították az el-
halt bõrt. Szerdán szedték ki a varratokat.

– Így viszont kimaradt a múlt hétvégi
bajnoki és a kupameccs is. Rossz volt kint-
rõl nézni?

– Szörnyû. Fõleg, hogy tudtam, eltiltá-
sok, sérülések miatt nagyon kevesen va-
gyunk, mindenkire szükség lett volna. Saj-

nálom a hétvégi meccset, és a debreceni
kupatalálkozót is. Még soha nem játszot-
tam az új debreceni stadionban.

– Soha?
– Amikor még a DVSC-ben futballoztam,

akkor kezdõdött az építkezés. Aztán a
Szparihoz igazoltam, de a két együttes úgy
állapodott meg, hogy a Loki ellen nem játsz-
hatok abban a szezonban, a tavalyi bajno-
kin pedig eltiltás miatt nem szerepelhettem.
Most nagyon készültem, erre jött a sérülés.
De remélem, nemsokára összejön, ha más-
kor nem, majd 2017 õszétõl az NB I-ben...

A Nyíregyháza Spartacus szombaton a
Tiszaújvárost fogadja a bajnokság ötödik
tavaszi mérkõzésén.

Rezes László (piros-kékben) lendületes
játékára szüksége van a Szparinak

6MÁRCIUS
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RÁJÁTSZÁS
A rájátszás kezdete elõtt még egy baj-

noki várt a Fatum Nyíregyháza röplab-
dacsapatára Kaposváron. A nyírségiek
annak ellenére, hogy már nem volt tét-
je a mérkõzésnek, komolyan vették a
találkozót és 3–0-ra nyertek. A rájátszás-
ban a Vasas lesz a Nyíregyháza ellenfe-
le. A párharc a jövõ héten Budapesten
kezdõdik, és két nyert mérkõzésig tart.
A gyõztes a legjobb négy közé jut.

6MÁRCIUS
VASÁRNAP

VILÁGKUPA
Azerbajdzsán, Oroszország, Ukrajna,

Románia, Németország, Lengyelország,
és hazánk több mint 300 versenyzõje
lépett tatamira a Kempo világkupán
Százhalombattán. A megszokott formá-
jukat hozták a nyíregyházi Tai Qi Boxing
SE versenyzõi. Miló András nagymester
tanítványai közül szinte mindenki do-
bogós helyezést ért el, volt, aki többször
is felállhatott a gyõzelmi emelvényre.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 13., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–Tiszaújváros labdarú-
gó-mérkõzés közvetítése

Március 14., hétfõ 19.25 NYKC–Békés
férfi kézilabda-mérkõzés közvetítése

Március 12., szombat 14.30 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Tiszaúj-
város labdarúgó-mérkõzés
Március 12., szombat 16.30 Bem isko-
la, Marso-Nyíregyháza–Paks férfi kosár-
labda-mérkõzés
Március 12., szombat 18.00 Tiszavas-
vári úti csarnok, NYKC–Békés férfi ké-
zilabda-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 12., szombat 19.00 Túl zajos magány, Mik-
száth bérlet, Nagyszínpad
Március 13., vasárnap 11.00 Csoda és Kósza, Bambi
bérlet, MÛvész Stúdió
Március 14., hétfõ 19.00 Dollárpapa, Bérletszünet,
Nagyszínpad
Március 16., szerda 10.00 Csoda és Kósza, Szivárvány
bérlet, MÛvész Stúdió
16.00 Értékes Esték – beszélgetés Bárány Frigyessel,
Bérletszünet, MÛvész Stúdió
19.00 Dollárpapa, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 17., csütörtök 10.00 Csoda és Kósza, Törpapa
bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Árgyilus bérlet, Nagyszínpad
19.00 Taurin trauma, Vasvári „D” bérlet, Krúdy Kamara
Március 18., péntek 10.00 A palacsintás király, Ha-
mupipõke bérlet, Nagyszínpad
10.00 Csoda és Kósza, Vízipók bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 A palacsintás király, Csipet csapat bérlet, Nagy-
színpad
19.00 Az egérfogó (elmaradt elõadás pótlása), Bér-
letszünet, Krúdy Kamara

ÉRTÉKES
ESTÉK

A Nyíregyházi Tele-
pülési Értéktár Bizottság
várja az érdeklõdõket a
nyíregyházi nemzeti ér-
tékeket bemutató Érté-
kes Esték programsoro-
zatra. Március 16-án
16.00 órától Bárány Fri-
gyes színmûvész úr mû-
vészeti tevékenységét
egy beszélgetés kereté-
ben Rendes Sándor,
Nyíregyháza Önkor-
mányzatának sajtószó-
vivõje mutatja be. Hely-
szín: MÛvész Stúdió. A
részvétel ingyenes.

HONFOGLALÓK A MÚZEUMBAN
A szakma és a szolnoki kiállítás kurátora, Madaras

László szerint is a legjobb helyre érkezett Nyíregy-
házára a honfoglaló magyarok Közép-Tisza-vidékén
talált emlékanyaga. Jósa András ugyanis olyan régé-
szeti anyagot dolgozott fel, mely teljes mértékben
megfelel a mai elvárásoknak.

A szolnoki vándorkiállítás története a 2010-es nagy-
körûi bölcsõdeépítéshez vezet, melynek nyomán  igen
gazdag férfi- és nõi sírokra bukkantak az építõk. A ti-
zenkét sír kincsei – övveretek, csatok, díszes szege-
cselt csizmaveretek – restaurálásán egy évig dolgoz-
tak a Nemzeti Múzeum szakemberei.

A szolnoki Damjanich Múzeum unikális darabjai
közé tartozik a Kétpón elõkerült ezüstcsésze is, mely-
nek környezetében ásott lelet újabb tárgyi bizonyíték-
kal szolgált a honfoglaló magyarok életére vonatkozó
történelmi álláspont alátámasztására.

A Kárpát-medencében található három darab ezüst-
csésze egyik tagja Gégénybõl került a Jósa András Mú-
zeumba, s nyíregyházi társaival együtt egészíti ki a
két hónapon át nyitva tartó bemutatót.

Hátborzongató látni és elképzelni az ezeréves múl-
tat, de a romantikát hétköznapivá varázsolja a Jósa
András Múzeumban március 11-én, a megnyitó al-
kalmára szervezett estig tartó program kézmûves be-
mutatókkal, honfoglaló fotózkodóval, íjász elõadás-
sal, lovas bemutatóval és jurtalátogatással.

Hasonló eseményeket kínál május 8-áig a folytatás
is, történelmi elõadásokkal fûszerezve.

Matyasovszki Edit

CSALÁDI VETÉLKEDÕ
Nyíregyháza MJV a Városnapok rendezvénysorozat

keretében többgenerációs családi vetélkedõt hirdet. A
program nem csupán a megyeszékhellyel kapcsolatos
tudásra épül (várostörténet, Nyíregyháza híres szülöt-
tei), hanem általános mûveltségi és tréfás fordulók is
várnak a jelentkezõkre. A vetélkedõ helyszíne: VMKK
(Szabadság tér 9.). Idõpontja: 2016. május 7. (szombat
13 óra). A versenyre 4 fõs csapatok jelentkezhetnek.
Kitétel: mindhárom generáció képviseltesse magát, a
negyedik fõ pedig bármelyikbõl választható. Egy csa-
lád ugyanis a nagyszülõkkel és az unokákkal teljes! A
résztvevõkre értékes nyeremények várnak. A zsûriben
a város közismert személyiségei foglalnak majd helyet.
Nevezési határidõ: 2016. április 1.

A jelentkezéseket az info@vacimuv.hu e-mail cím-
re várják. Megadandó: név, életkor, lakcím, telefon-
szám, e-mail cím.

ALKOTÓ TAGTÁRSAK. A Móricz Zsigmond Kulturális Egye-
sület Alkotó tagtársak c. sorozata 22. alkalma László Gézáné
bemutatkozása – versei tükrében, március 11-én 16.00 órától.
Az alkotó beszélgetõpartnere: Bihari Albertné. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár Központi Könyvtára.

ÉNEK ÉS ELÕADÓI EST. A Bencs Villa programjai: március
11-én 18.30: Strangers in the night. Egy este Granville-lel and
Gerome-mal, az angol és francia „nyíregyházi” énekesekkel.
18-án 18.00 óra: Illyés Péter elõadói estje. Közremûködik:
Kuthy Patrícia és Illyés Ákos színmûvész.

KRIMI-KOMÉDIA. Eugene Labiche: Gyilkosság a Maxime
utcában címû zenés krimi-komédiáját március 11-én 19.00
órától a mátészalkai Talán Teátrum mutatja be a Váci Mihály
Kulturális Központ színpadán. Jegyek elõvételben már kap-
hatóak.

TÖBBET ÉSSZEL... A Burattinó Bábszínház elõadása: már-
cius 12-én 16.00: Többet ésszel, mint erõvel. Helyszín: Korzó
Bevásárlóközpont 2. emelet.

„A DONI FOTÓS” címmel Reményi József fotókiállítása lát-
ható a VMKK aulájában, március 17-éig, nyitvatartási idõben.

ZONGORAVERSENY. A Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mû-
vészeti Iskola megrendezi március 18–20. között a XIV. Orszá-
gos Zongoraversenyt, melyet az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma hirdetett meg, elõkészítõje és szakmai szervezõje az
Oktatási Hivatal. A verseny helyszíne: Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola, Nyíregyháza, Kürt utca 5–11. Részle-
tes program: www.nyiregyhaza.hu.

III. BÖJTI FUTÁS – a Görögkatolikus Egyház rendezvénye
március 19-én 9.00 órától. Helyszín: a Krúdy Vígadó és kör-
nyéke. A rendezvény alatt, azzal párhuzamosan, de az idõjá-
rástól függõen: kézmûves sátor, gyerekeknek arcfestés, mini
focibajnokság kicsiknek és nagyoknak, ugrálóvár. A jelentke-
zéseket folyamatosan várják a honlapokról és Facebook olda-
lakról elérhetõ regisztrációs felületeken.

VÁRJÁK A JELENTKEZÕKET
Az ORFK-OBB idén is meghirdeti a felmenõ rend-

szerû Középiskolás Közlekedésbiztonsági Kupát. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Baleset-megelõzési
Bizottság a megyei döntõt 2016. április 7-én 11 órai
kezdettel rendezi a Nemzeti Közlekedési Hatóság
Nyíregyháza, Szalag utcai intézményében. A verseny-
re jelentkezni március 23-án 16 óráig lehet a
szikszait@szabolcs.police.hu e-mail címen. Nevezési
lap és részletes információ:  www.police.hu.

CSILLAGVIRÁG-SZÁMLÁLÁS

A tavasz biztos beköszöntét jelzi, hogy a nyíregy-
házi Sóstói-erdõben újra nyílik védett növényritkasá-
gunk, a ligeti csillagvirág. Március 12-én 10.00 óra-
kor az E-misszió Egyesület ismét várja az erdõ baráta-
it a csillagvirág populáció megszámlálására. Találko-
zó a Tölgyes Csárda elõtt, ahonnan gyalog közelítik
meg a csillagvirág lelõhelyét. A virágok megcsodálá-
sa és pontos megszámlálása mellett a környéken a
szemetet is összeszedik a természetvédõk.

További információ: Szigetvári Csaba projektveze-
tõ, 42/423-818, 20/512-3311; e-mail: sostoierdo@e-
misszio.hu; honlap: www.sostoierdo.hu.

GONDOLATMEGOSZTÁS. Március 19-én 14.00 órakor 
Böjte Csaba, ferences rendi szerzetes a Kárpátaljai Magyar Is-
kolai Könyvtárakért Alapítvány vendégeként a megyei könyv-
tárba érkezik egyórás gondolatmegosztásra. A belépés díjta-
lan, de adományokat gyûjtenek a helyszínen, a találkozó nap-
ján, 10.00–14.00 óra között a könyvtár földszintjén – az ala-
pítvány otthonaiban élõk számára tartós élelmiszert, a kárpát-
aljai iskolások számára pedig mesekönyveket.

FESTMÉNY ÉS GRAFIKA. Bodnár Zoltán festmény- és grafi-
kai kiállítása. Megtekinthetõ: március 30-áig. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár Központi Könyvtára.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Szülõföldem: Kárpátalja – Danilás Lász-
ló fotókiállítása. Megtekinthetõ: március 31-éig. Helyszín: Mó-
ricz Zsigmond könyvtár Központi Könyvtára.

NÕNAPI RETRÓ BÁLT tartanak az Alvégesi Mûvelõdési Ház-
ban március 12-én 19.00 órától. Asztalfoglalás: 42/462-400.

TAVASZVÁRÓ KUTYAGOLÁS. Március 14-én 10.00 órától
várnak minden tavaszt-váró állatbarátot az Állatotthonba (Csa-
torna u. 2.) a nagy Tavaszváró Kutyagolásra! Bõvebb informá-
ció: 42/727-736.

DOKUMENTUMKIÁLLÍTÁS. Szabolcs vármegye 1848/49-
ben. Emlékezés a forradalom és szabadságharc eseményeire.
Dokumentumkiállítás március 16-áig. Helyszín: Móricz Zsig-
mond könyvtár Központi Könyvtára.
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A MÁRCIUSI IFJAK EMLÉKEZETE
VÁROSUNKBAN

„Szolgaságunk idejében/Minden
ember csak beszélt,/Mi valánk a leg-
elsõk, kik/Tenni mertünk a honért!”
– írta Petõfi 1848-ban a márciusi if-
jakról, akik közül a költõn kívül még
Irányi Dánielnek, Jókai Mórnak, Ko-
rányi Frigyesnek és Vasvári Pálnak
õrzi emlékét városunk.

A szabadságharc 100. évforduló-
ján a Bethlen Gábor utcai villanyte-
lep dolgozói egy emlékoszlopot
emeltek Petõfi dombormûves arcké-
pével. Ugyanebben az évben az
1921-ben alapított Királyi Katolikus
Fõgimnáziumot Vasvári Pálról nevez-
ték el, akinek dombormûvét Berky
Nándor faragta kõbe. Berky Petõfi
alakját is bronzba álmodta 1949-ben,
azonban a költõ szobrát a Petõfi térrõl késõbb Mándokra
helyezték át. A tér névadójának ma látható szobra Vigh
Tamás alkotása, 1973-ban leplezték le (képünkön).

Jókai Mórnak tér és iskola õrzi a nevét: 1925-ben a
Községi Polgári Fiúiskola névadójául választották. Ma
a református egyház fenntartásában lévõ iskola Szín-
ház utcai épületének udvarán Jókai két szobra elõtt is
fejet hajthatnak az iskola diákjai és nevelõi nemzeti
ünnepünkön. A borbányai 10-es számú általános isko-

la 1997 márciusától viseli Petõfi Sán-
dor nevét.

Irányi Dánielt a nyíregyházi Meskó
családhoz rokoni szálak fûzték. Életének
utolsó évtizedében rendszeresen vendé-
geskedett a szabolcsi megyeszékhelyen.
Itt, Meskó László városi tiszti fõügyész
házában hunyt el 1892. november 2-án.
Emlékét tábla õrzi a Dózsa Gy. u. 14.
sz. alatti ház falán.

A márciusi ifjak közül ketten is me-
gyénk szülöttei: Vasvári Pál Tiszabûdön,
Korányi Frigyes pedig Nagykállóban látta
meg a napvilágot. Utóbbi orvostanhall-
gatóként vett részt az 1848/49-es forra-
dalom és szabadságharcban, elõbbi pe-
dig mint nemzetõr, majd a Szabolcs vár-
megyei önkéntes zászlóalj gyógyszertár

parancsnoka, aztán a nyíregyházi katonakórház fõhadna-
gya. A szabadságharc vége a 104. honvédzászlóalj fõor-
vosaként érte. A szabadságharcban betöltött szerepéért
Bécsbõl és Pestrõl is számûzték, így 1852-ben Nagy-
kállóban kezdte meg orvosi praxisát. 1964-ben utcát
neveztek el róla, amelynek elején a dombormûves em-
léktábláját is elhelyezték 1987-ben, születésének 160.
évfordulóján.

Hulladékszállítás
március 14-én és 15-én

A TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.
tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy 2016. március 14-én és 15-
én a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik.
A Regionális Hulladékkezelô Üzem, valamint a Korányi F. utca
3., illetve a Kerék utca 1. sz. alatti Hulladékudvarok március
14-én és 15-én zárva tartanak.

Elérhetôségeink:
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Nonprofit Kft.

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


