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SEGÍTSENEK VÉRÜKKEL!

A betegellátáshoz országos szinten naponta 1600–1800 véradóra van szüksége
az Országos Vérellátó Szolgálatnak, egy-egy hosszú hétvége elõtt és után pedig
különösen fontos, hogy minél többen adjanak vért, tekintettel az egyes készítmé-
nyek rövid tárolási idejére, és az ilyenkor tapasztalható megnövekedett vérigények-
re. A nemzeti ünnepi idõszakban is sok embertársunk szorulhat segítségre, ezért az
Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vöröskereszt arra biztat mindenkit, hogy
véradásukkal segítsék a biztonságos vérkészlet stabilitását. Nyíregyházán március
20-án az NYSZC Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakkö-
zépiskolába, valamint a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnáziumba vár-
ják a véradókat. További helyszínek: www.veradas.hu.

„ÉVTIZEDES ÁLMOKAT VÁLTOTTUNK VALÓRA”
A címlapfotó alatti idézet – képünkön dr. Kovács Fe-

renc polgármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs ál-
lamtitkár, Orbán Viktor miniszterelnök, dr. Vinnai Gyõ-
zõ országgyûlési képviselõ látható – a kormányfõtõl való.
Orbán Viktor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében járt hét-
fõn, s ennek során exkluzív interjút adott a Nyíregyházi
Televíziónak, amely most is megtekinthetõ a nyir-
egyhaza.hu oldalon. A beszélgetés nagyobb részét a 8-9.
oldalon közöljük.

Városunkban találkozott dr. Kovács Ferenc polgármes-
terrel, majd a Kossuth téren a nyíregyházi járókelõkkel. A
választásnak tulajdonképpen két komoly tétje van – hang-
súlyozta Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfõ szerint
az egyik az, hogy megvédjük, amit elértünk, a másik pedig,
hogy ne engedjük át másnak az országunkat.

A VÁROS SZÁMÍTHAT A KORMÁNYZATRA
Az elsõ pontot illetõen nyíregyházi szempontból meg-

fogalmazta, hogy amire 30–40 éve várnak a városban, azt

sikerült és sikerül a jövõben megvalósítani. Ezek sorában
megemlítette példaként a jégpályát, valamint a befejezõ-
dõ nagykörutat és Nyugati elkerülõt. A miniszterelnök
megköszönte azt a támogatást, amit 1990 óta megkapott
az összetartó nyíregyháziaktól, s mint ahogy a kormány-
zat mindig számíthatott a városra, ez fordítva is igaz. Így
összegzett: szerényen, de büszkén kijelenthetõ, hogy nyír-
egyházi nézõpontból a mostani kormány eredményei vál-
lalhatóak.

VAN VESZÍTENIVALÓNK
Orbán Viktor hozzátette: országos szempontból is van

veszítenivalónk. Felsorolta, hogy 2010 óta jelentõsen csök-
kent a munkanélküliség, sokan azok közül, akik koráb-
ban segélybõl éltek, ma munkából élnek, a kormányzá-
suk elõtt magasabbak voltak az adók, s a mai ellenzék
2002 után elvette a gyerekek utáni adókedvezményt, va-
lamint egyhavi nyugdíjat az idõsektõl, így szerinte mást
most sem várhatunk tõlük. A miniszterelnök a figyelmébe
ajánlotta a járókelõknek a FIDESZ-KDNP két, Nyíregyhá-

zához kötõdõ országgyûlési képviselõjelöltjét: dr. Szabó
Tündét és dr. Vinnai Gyõzõt.

A HAZA SORSA DÕL EL ÁPRILISBAN
Orbán Viktor hangsúlyozta: a mostani választáson a

haza sorsa is el fog dõlni. – Önök is láthatják, hogy Euró-
pában teljesen megváltozott a helyzet. Kétfajta ország
van Európában: amelyiket elfoglaltak vagy el fognak fog-
lalni népvándorlással és migrációval – és vannak azok
az országok, amelyek nem hagyják magukat. Magyaror-
szág az utóbbi csoportba tartozik. Ma a polgári-nemzeti
és keresztény erõkön kívül senki nincs ebben az ország-
ban, akiben lenne elég kurázsi és bátorság, hogy meg-
védje az országot, nemcsak a népvándorlással szemben,
hanem Brüsszellel, meg a nagy európai országokkal
szemben, akik ide akarják küldeni a fölösleget. Tehát ha
azt akarjuk, hogy Magyarország ne legyen
bevándorlóország, hanem megmaradjon magyar ország-
nak, akkor nekünk nemzeti kormányra van szükségünk.
(Részletek a 8-9. oldalon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MÁRCIUSI IDÕ.
„Sándor, József,
Benedek, zsákban
hozza a meleget!” Ám
ha üres ez a zsák, nem
kapod, csak harmadát!
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KULTÚRA, DRÁMA, JÁTÉK
Immár negyedik alkalommal „ Nyitott

tanodai programot” tartottak kisebbek-
nek, nagyobbaknak a Nyírség Könyvtár
Alapítvány tanodájában. A foglalkozá-
son részt vettek az Arany János Gimná-
zium és Általános Iskola, illetve a Szent
Imre Katolikus Gimnázium diákjai is. 

MASZMÓK AFRIKÁBAN
Hétfõn tartotta Urmai Gábor rende-

zõ a Maszmók Afrikában címû elõadás
olvasópróbáját, melynek helyszínéül a
Nyíregyházi Állatparkot választotta.
Szereplõk: Schmidt Sára, Kónya Merlin
Renáta, Horváth Sebestyén Sándor és
Urmai Gábor.

REKORDKÍSÉRLET
2018 a családok éve. Az ehhez

kapcsolódó programsorozat kereté-
ben Nyíregyházán is megrendezték
az Emeljünk fel minél több gyereket!
izgalmas rekordkísérletet vasárnap
délelõtt, a Korzó Bevásárlóközpont-
ban.

FIGYELEMFELHÍVÓ TÁBLA
Vadveszélyt elõrejelzõ közúti köz-

lekedési jelzõtáblát helyezett ki a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-
fõkapitányság Baleset-megelõzési Bi-
zottsága. A program folytatódik, az
elsõ kihelyezett táblát a jövõben újab-
bak követik majd Nyíregyházán is.

VESE VILÁGNAP
Egészségnapot rendeztek a Vese Vi-

lágnapja alkalmából a Nyír Plazában.
Az egész napos rendezvényen elõadá-
sokkal és ingyenes szûrõvizsgálatok-
kal kívánták felhívni a figyelmet a ve-
sebetegségek megelõzésére és azok
kezelésére. (Fotó: archív)

REJTÕZKÖDÕ VILÁGUNK
Balogh Boglárka világjáró újságíró,

a National Geographic Magyarország
bloggere mutatta be Ezerarcú Föld
címû kötetét a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtárban, ahol me-
sélt utazásairól és színes kalandjai-
ról is.

HADTUDOMÁNYRÓL
A Nagy Háború nagy tanulságai cím-

mel rendeztek hadtudományi konferen-
ciát a Nyíregyházi Egyetemen, melyen
az elsõ világháború 100. évfordulójá-
ról emlékeztek meg. A rendezvényen
tisztelegtek a háborús hõsök emléke és
a hátországban élõ gyászolók elõtt.

EGÉSZSÉGNAP A VASVÁRIBAN
Egészségnapot szerveztek a Nyír-

egyházi Vasvári Pál Gimnáziumban
múlt héten kedden. Az iskola csapata
a SOTE versenyén a legjobb száz kö-
zött, a 3. fordulóba jutva kapta a prog-
ram összeállítását  – feladatként, amit
nagy érdeklõdés övezett.

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK:

KEZDÕDIK A VISSZASZÁMLÁLÁS

Bár még csak alig néhány hét telt el
azóta, hogy a diákok túlestek a félévzá-
rás körüli teendõkön, és a nyári szünetig
még legalább hatvan napot iskolapadban
kell tölteniük, hamarosan lehet tervezni
a vakációt, ugyanis indul a visszaszám-
lálás: a tavaszi szünet után már lehet je-
lentkezni az önkormányzat nyári napkö-
zis táboraira.

A korábbi évekhez hasonlóan, idén is
várják majd nyári napközis táborok a nyír-
egyházi lakhellyel rendelkezõ, nyíregyházi
székhelyû alapfokú általános iskolába járó
tanulókat. Erre az önkormányzat 20,4 mil-
lió forintot különített el. A táborokban a
szülõk kizárólag az étkezésért fizetnek
(2570 Ft/hét/fõ), minden egyéb költséget a
támogatás fedez.

JÚNIUSBAN INDUL

Sziky Károlyné szakmai programkoor-
dinátor szerkesztõségünk megkeresésére
elmondta, idén hét helyszínen várják
majd a táborozókat, így a múzeumfalu-
ba, a Kis Vakond Táborba, az Úszótábor-
ba, a német-angol nyelvi táborba Sóstó-
hegyre, a Szõlõskerti angol nyelvi tábor-
ba, a focitáborba és a Göllesz táborba.
Az önkormányzat 1600 fõ támogatott he-
lyet biztosít a gyermekek részére (ez egy
gyermek egyheti kedvezményes napkö-
zis táborozását teszi lehetõvé). Aki több
turnusban szeretné gyermekét táboroztat-
ni, az 15 000 Ft/hét/fõ önköltséges ár meg-

HAMAROSAN INDUL A JELENTKEZÉS

fizetésével teheti meg. A táborozás júni-
us 18-ától augusztus 10-éig tart, több tur-
nuson keresztül, hétfõtõl péntekig.

NAPI HÁROMSZORI ÉTKEZÉS

A turnusokban a gyerekek napi három-
szori étkezést kapnak, ennek összege 2570
Ft/hét/fõ. Mint ahogyan azonban koráb-
ban, idén is lesz lehetõség kedvezmény
igénybevételére. Ezt azonban a szülõknek
hitelt érdemlõen igazolniuk kell, és csa-
tolni a jelentkezési lap mellé hiteles má-
solatban az ezt alátámasztó dokumentu-
mokat.

– A nyári tábor helyszínére eljutás költ-
ségeit a szülõ és/vagy gondviselõ kérésére
az eddigi évek gyakorlata szerint megold-
juk. A gyermekszállítás térítési díját azon-
ban a szülõnek kell viselnie. Amennyiben
a táborban részt vevõ gyermek szülõje és/
vagy gondviselõje nem igényli a KÖZIM
által szervezett buszjáratot, úgy saját költ-
ségén és szervezésében kell a tanulót a
tábor helyszínére elszállítani – hangsú-
lyozta.

A SZERVEZÕKNÉL LEHET
JELENTKEZNI

A programkoordinátor kiemelte, az ön-
kormányzati nyári napközis táborokra to-
vábbra is az oktatási intézményekbe lehet
jelentkezni (ahová jár a gyermek), az is-
kolai szervezõknél, a tavaszi szünet után.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

2018. ÉVI NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK TERVEZETT PROGRAMJA:

MÚZEUMFALU
– népi hagyományok õrzése játékokon,

meséken és kézmûves foglalkozáso-
kon keresztül, hagyományos ételek ké-
szítése, népi kultúránk megismerése,

– sport, ügyességi játékok.

ÚSZÓTÁBOR
– úszásoktatás naponta, az úszás meg-

szerettetése vízi játékok segítségével,
– sportfoglalkozások edzõkkel és testne-

velõ tanárokkal, tornatermekben és ját-
szótéren,

– kézmûves foglalkozások, játékok.

KIS VAKOND TÁBOR
– egész héten át tartó csapatjáték, sport-

játékok,
– képesség- és készségfejlesztõ játékok,

fejtörõk, kvízek, Ki mit tud?,
– kézmûves foglalkozás, tánc, ének,

szakemberek bevonásával, sport test-
nevelõ tanárokkal.

NYELVI TÁBOR (Sóstóhegy angol/német)
– az angol és a német nyelv gyakorlása,

nyelvhasználat, kommunikáció az ide-
gen nyelven, a szókincset erõsítõ játé-
kos foglalkozások életkori sajátosság-
nak megfelelõen, nyelvtanárok segít-
ségével,

– sport, szabadtéri játékok, kézmûves
foglalkozások.

SZÕLÕSKERTI ANGOL NYELVI TÁBOR
– az angol nyelv gyakorlása, nyelvhasz-

nálat, kommunikáció az idegen nyel-
ven, a szókincset erõsítõ játékos fog-
lalkozások életkori sajátosságnak meg-
felelõen, nyelvtanárok segítségével.

FOCITÁBOR
– fociedzés szakedzõ irányításával,
– sportlétesítmények meglátogatása.

GÖLLESZ TÁBOR
– szabadidõs foglalkozások,
– sport,
– játékok, játékos foglalkozások.
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ILYEN IDÕ VÁRHATÓ MÁRCIUSBAN
„Sándor, József, Benedek, zsákban hozza a meleget!”

Ám ha üres ez a zsák, nem kapod, csak harmadát! Az
alábbiakban dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató írását
olvashatják.

Március 18., 19., 21. tavaszhozó szent ünnep, ezért ál-
talában együtt is emlegetik õket. A melegebbre forduló
idõjárást sok évszázados paraszti megfigyelés bizonyítot-
ta, melyet a tudomány is alátámaszt. Sándor (március 18.),
az elsõ meleghozó nap, a népi tapasztalat a Sándor, Jó-
zsef és a hivatalos tavaszérkezés napjához, Benedek nap-
jához fûzõdõ hiedelmet a fenti idézetben fogalmazza meg.
Ha ezeken a napokon kisüt a nap, akkor hosszú, meleg
nyarat jövendölnek, ha nem, akkor esõre lehet számítani;
viszont, ha kemény az idõ, akkor a tavasz már közelít.

JÓZSEF NAPJA (MÁRCIUS 19.)

József a Bibliából ismert személy, Szûz Mária jegyese,
Jézus nevelõapja. Miután asztalos volt, az ácsok, asztalo-
sok védõszentjükként tisztelik. A három szent közül a föld-
mûvelõ ember számára József a legfontosabb, mivel je-
lentõs idõjárás- és termésjóslások fûzõdnek nevéhez. Ezek
szerint, ha József napján szél fúj, szeles lesz az egész év.
Ha a József-napon látott gólya tolla piszkos, sáros, jó ter-
més lesz, ha viszont szép fehér, szûk, aszályos esztendõ
várható. Általános tapasztalat, hogy József-napon el kell
kezdeni a tavaszi szántást, és készíteni lehet a jószágot a
legelõre, mert „Szent József után, ha pörölyvassal ütöge-
tik is a földbe, a fû akkor is kibújik”. Az ország számos
vidékén ezen a napon eresztik ki elõször a méhrajokat,
mert úgy vélik, ha elõbb szállnának ki, vagy õk bármit is
elõbb adnának ki a házból, akkor kiadnák a mézhasznot

is. A termést illetõen Magyarországon, több helyen is azt
vallották, hogy „József kedvessége, jó év kezessége”. Ál-
talában mindenhol felköszöntik a Józsefeket, hisz sokan
kaptak valamikor ilyen nevet.

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
(MÁRCIUS 25.)

Testfogadó Boldogasszonynak is nevezik e jeles napot,
amely 624-tõl a római katolikus egyház egyik legfonto-
sabb Mária-ünnepe. Jézus szeplõtelen fogantatásának nap-
ját a december 25-ei születéstõl visszaszámolva állapítot-
ták meg, a magzatfejlõdés kilenc hónapját figyelembe
véve. Így rögzült az isteni magzat megfoganása március
25-e napjára. E naptól az embersors új korszaka kezdõ-
dött, a Megváltásé: Isten fia beolttatta magát az emberiség
vad fájába, hogy nemesebbé váljon, oly módon, ahogy

nemesebbé válik a fa és gyümölcse az oltás által. Innen
az elnevezése is, hiszen a jó termés érdekében ez idõ tájt
szokták a fák oltását, szemzését végezni.

Nem csoda, ha vidékenként számos szokás, hiedelem
kapcsolódik e naphoz. Országszerte máig általános szo-
kás, hogy ezen az ünnepen kell oltani, szemezni a fákat,
hiszen Szûz Mária is most fogadta méhébe Jézust. A nép-
hit szerint, amelyik fát ezen a napon oltják be, azt nem
szabad letörni vagy levágni, mert vér folyik ki belõle. Aki
ilyen fát mégis levágna, megvakul, halála után pedig el-
kárhozik. Ez ugyanis annyi, mintha embert ölt volna. Még
nyesegetni, tisztogatni, elégetni sem szabad. Maguktól kell
elkorhadniuk. A magyar nyelvterületen elterjedt szokás a
vörösbor kínálása és fogyasztása Gyümölcsoltó Boldog-
asszony napján. Az ünnepen ivott vörösbor a hiedelem
szerint vérré válik az emberben.

A gazda e napon kitárja az istálló ajtaját, mintegy meg-
hívja a fecskéket, Isten madarait, hogy házában fészkelje-
nek, mert az öregek hite szerint megvédenek a tûztõl. Az
érkezõ fecskék arra is figyelmeztetik a gazdát, hogy elér-
kezett a kerti munkák ideje.

A bõséges termés és a termékenység igényét magára is
vonatkoztatta az ember. Az ünnep egyik legfõbb tartal-
ma, hogy Szûz Mária Jézus édesanyjává lett. Az a hiede-
lem járta, hogy a magzat után sóvárgó asszony, ha ezen a
napon érintkezik az urával, megfogan és õ is gyermeket
szül. Ha viszont nem akartak gyereket, férjüket kiküldték
erre az éjszakára a pajtába.

Gyümölcsoltó Boldogasszony, illetõleg az Angyali Üd-
vözlet, és benne, általa a születõ, bontakozó élet csodája,
a tavasz misztériuma az egyházmûvészetet is minden kor-
ban nagy alkotásokra ihlette.

Fotó: illusztráció
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Folytatódott a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat,
ezúttal a Fittvasárnap keretében Katus Attila tartott órát.
A többszörös világbajnok aerobikos alaposan megmoz-
gatta a résztvevõket, ahogy ígérte: hétfõn mindenkinek
izomláza volt.

Teljesen megtelt a Continental Aréna küzdõtere, és a
legkisebbektõl a szépkorúakig minden korosztály képvi-
selte magát. Az NYVSC családi napot tartott, ahol külön-
bözõ sportágakat lehetett kipróbálni, és népszerûek vol-
tak a szûrõprogramok is. Ötven vállalkozó kedvû résztve-
võre aktivitásmérõt is helyeztek, és kiderült, közel 4000
lépést tettek meg egy óra alatt!  A program végén Katus
Attila életmódtanácsokat is adott, kiemelte az étkezés, az
alvás és a sport fontosságát.

– Fontos, hogy aktivitásban és ne passzivitásban gondol-
kozzunk. Kezünkbe kell vennünk a sorsunkat és szem elõtt
tartani, hogy az egészséges életmódnak a része a mozgás.
Enélkül ezt nem is képzelhetjük el. Sokan azt hiszik, hogy
helyettesíthetõ az õrült diétákkal, de ez nem így van. Nem
fog elõrébb vinni – hangsúlyozta Katus Attila fitneszedzõ.

A rendezvényt az Emberi Erõforrások Minisztériuma is
támogatta, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár (ké-
pünkön Katus Attilával bal oldalon) pedig a rendezvény
végén bejelentette, lesz folytatás: legközelebb a húsvét
utáni kedden egy újabb sztárvendég tart majd ingyenes
órát a nyíregyháziaknak.

AJÁNDÉK SPORTSZEREK A MOZDULÓKNAK
Négymillió forintot nyert Nyíregyháza az Emberi Erõ-

források Minisztériumától egészséges életmódra nevelés-
re, valamint arra, hogy minél több városlakó számára
tegyék elérhetõvé a szabadidõsportokat. Az önkormány-
zat a forrás egy részébõl sportszereket vásárolt, melye-
ket ezentúl a Mozdulj Nyíregyháza! program látogatói is
használhatnak. Múlt héten az eszközöket dr. Kovács Fe-
renc polgármester (bal oldali képünkön) és dr. Szabó Tün-
de sportért felelõs államtitkár (jobb oldali képünkön) kö-
zösen adta át a gerinctorna résztvevõinek.

Ha a szülõk sportolni kezdenek, akkor ez mintaként szol-
gál a gyerekeknek, ezt mondja a sportért felelõs államtit-
kár. Dr. Szabó Tünde éppen ezért nagyon örül annak, hogy
a Mozdulj Nyíregyháza! programjai ilyen népszerûek.

– Nagyon örülök, hogy rendszeresen sokan járnak ezek-
re az alkalmakra. Ebbõl is látszik, hogy fontos értéknek
tartják az egészséget, amiért tenni kell. S ha itt az idõsebb
korosztály, a családok, szülõk, akkor a gyermekek is ha-
marabb kedvet kapnak a mozgáshoz.

 
„NAGYON ÖRÜLÖK, HOGY ENNYIEN JÖTTEK!”

 
A polgármester hozzáfûzte, pontosan az volt a célja a

városnak az ingyenes sportórákkal, hogy minél többen ked-
vet kapjanak mozogni és tenni valamit az egészségükért.

– Mindennap benépesülnek a tornatermek, ezért is in-
dítottuk el, valamint folytatjuk ezt a programot. Nagyon
örülök, hogy ennyien akarnak és tudnak élni a lehetõség-
gel, amit teremtettünk, és ami kibõvült ezzel az eszköz-
beszerzéssel.

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

FITTVASÁRNAP KATUS ATTILÁVAL
ÚJRA TELT HÁZ VOLT – FOLYTATÁS A HÚSVÉT UTÁNI KEDDEN
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: legkorábban 2018. május 1-jétõl.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 5.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársa nyújt a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-

tala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kérjük a
borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi Erõ-
forrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu
címre.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtásának határidejét követõ-
en 15 napon belül.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2018. március 16., március 23., március 30.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu
– Kelet-Magyarország napilap (Közzététel: 2018. március 14., 2018. március 24.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

NEMZETI OLTALMAT KAPOTT
AZ ÚJFEHÉRTÓI MEGGY

Újfehértónak és az érpataki Zsindelyes
Pálinkafõzdének nagy büszkeség, hogy im-
már több éve élvez földrajzi eredetvédett-
séget és európai uniós oltalmat az újfehér-
tói meggypálinka, a napokban pedig dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
aláírta azt az emléklapot, amely a párlat-
nak alapul szolgáló gyümölcsöt, az újfe-
hértói meggyet is nemzeti oltalom alá he-
lyezi.

– Megérdemli ez a gyümölcs a védettsé-
get, hiszen nagy múltú történet van mögöt-
te. Az írásos források szerint már az 1930-
as években nagy hagyománya volt az új-
fehértói meggynek, melyet 1934-ben a
Nyíregyházi Vásárcsarnokban is jegyeztek,
míg 1956-ban az újfehértói vasútállomá-
son kosarakban, személyi poggyászként
került feladásra Budapestre, hogy a Lehel
piac nyitására megérkezzen az áru. Aztán
1949-ben kutatóállomást, kísérleti telepet
hoztak létre Érden, Fertõdön, Cegléden és
Újfehértón, s megkezdõdött új fajták kine-
mesítése. Dr. Pethõ Ferenc és dr. Szabó Ti-
bor professzorok áldozatos munkálkodásá-
nak köszönhetõen elõször megszületett az
újfehértói fürtös meggy, amelyet aztán kö-
vetett a Debreceni bõtermõ, a Kántorjánosi,
az Éva és a Petri meggyfajta. Ezt az öt fajtát
foglalja magába az újfehértói meggy fogal-
ma, amely megkapta most 2018-ban a

Nemzeti Oltalom Alatt Álló Földrajzi Jel-
zést, vagyis kizárólag a következõ telepü-
léseken termesztett meggyre lehet alkal-
mazni: Érpatak, Geszteréd, Kálmánháza,
Nagykálló, Nyíregyháza-Bálintbokor, Nyír-
egyháza-Butyka, Nyíregyháza-Császárszál-
lás, Nyíregyháza-Lászlótanya, Nyíregyhá-
za-Újsortanya, Újfehértó. Ez csak az elsõ
lépcsõfok, melyet szeretnénk tovább vinni
és felterjeszteni Brüsszelbe, s az európai
uniós oltalmat is megszerezni az újfehértói
meggynek – hangsúlyozta Papp József, a
Zsindelyes Pálinkafõzde ügyvezetõje.

Dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi
Minisztérium parlamenti államtitkára és

Papp József ügyvezetõ



OSCAR

2018. MÁRCIUS 16.6

NYÍREGYHÁZÁTÓL AZ OSCAR-GÁLÁIG
BESZÁMOLÓ A VÖRÖS SZÕNYEGRÕL...

ismerni Enyedi Ildikót, akinek az alkotását jelölték a leg-
jobb külföldi film kategóriában, s nagy örömömre ez most
sikerült. Az egy hónappal korábban rendezett Oscar-ebé-
den nem tudtunk igazán senkivel beszélgetni, mert a fér-
jemmel együtt Londonból jöttünk, nagy rohanásban vol-
tunk. A díjátadó napján délután 2 órától már érkeztek az
emberek, de hivatalosan ötkor kezdõdött az ünnepség,

Nagyon kevés nyíregyházi vagy itteni gyökerekkel ren-
delkezõ ember mondhatja el magáról, hogy részt vett az
Oscar díjátadó gálán. Pintér Anina közéjük tartozik.

A férje, az angol származású Theo Green zeneszerzõ,
hangmérnök A szárnyas fejvadász 2049 címû, Harrison
Ford és Ryan Gosling fõszereplésével forgatott film hang-
vágásáért – egy kollégájával együtt – az idei jelöltek kö-
zött szerepelt, így aztán Aninával részesei lehettek a ma-
radandó élményt nyújtó estnek. Sokat nem kellett utazni-
uk, hiszen Los Angelesben, alig ötpercnyi autóútra laknak
a ceremónia helyszínétõl, de a nagy napon, március 4-én
az elterelések, folyamatos ellenõrzések miatt ennek meg-
tétele legalább negyven percig tartott.

JANE FONDA ELBÛVÖLTE

– A helyszínre érkezésünk pillanatától kezdve a szín-
ház elõcsarnokáig kísérgettek bennünket – nyilatkozta la-
punknak a dekoratív jelmeztervezõ hölgy. – A gálára le-
het jegyet venni, de ezek a nézõk más oldalról érkeznek,
és a teremben szélen foglalnak helyet, nem ott, ahol a
filmes szakmához tartozó meghívottak, akiket a vörös szõ-
nyegnél fotósok hada várt. Szebbnél szebb ruhaköltemé-
nyeket láttam. Csodálatosan nézett ki például Borbély Ale-
xandra, a maga visszafogottságával Jane Fonda, a fantasz-
tikus kisugárzásával Nicole Kidman vagy Meryl Streep,
de Jennifer Lawrence is, mint mindig, gyönyörû volt. Az
általam viselt darabot egy neves angol tervezõ, Alice
Temperley „álmodta meg”. Elképesztõ volt a díszlet, amin
legalább húszszor változtattak az est során. A színpad szé-
lét csillogó kristályok ölelték körbe.

Több mint négy órán keresztül tartott az esemény, így
aztán a nézõknek idõnként el kellett hagyniuk a színház-
termet. Meglepõ volt számomra, hogy ilyenkor az ezzel a
feladattal megbízottak gyorsan leültek a székükre, ne le-
gyen feltûnõ a hiány. Nagyon jó helyünk volt, mindent
remekül láttunk, ugyanis középen ültünk, a televízió egyik
kameráját is ott helyezték el. Régóta szerettem volna meg-

ezért elõtte már falatkákat és pezsgõt szolgáltak fel. A
mûsort követõ vacsora ázsiai ihletésû volt, nekem a füs-
tölt lazacos „Oscar” és a Miyazaki  wagyu marha tatár
volt a kedvencem. Ezek után a Warner Brothers after partyn
folytattuk az ünneplést.

A MÛVÉSZETIBEN TANULT

Mint Anina elmondta, 2012-ben egy producer ismerõ-
sük révén találtak egymásra a párjával. Mindketten akko-
riban tervezték, hogy letelepednek az „Angyalok városá”-
ban. A férje hajdan Oxfordban tanult klasszikus zenét,
majd Londonban ötvözte ezt a fajta muzsikát a modern-
nel. Különbözõ filmeken is dolgozott a kollégáival együtt,
majd úgy döntöttek, kipróbálják a tehetségüket a tenge-
ren túl is, s ez sikerrel járt. Anina felsõfokú tanulmányai-
nak megkezdéséig Nyíregyházán élt, díszlet- és jelmez-
tervezõi szakon tanult a Mûvészeti Szakközépiskolában,
amit „imádott”. Sokat köszönhet tanárának, Gyarmathy
Ágnesnek. Ezután két évig járt a Képzõmûvészeti Egye-
temre Budapesten, majd felvételizett a római akadémiá-
ra, aztán egy filmes intézetbe, a Scuola Nazionale di
Cinemába, hogy még alaposabban megismerje a szakmá-
ja rejtelmeit. Az egyik olasz mestere Piero Tosi, Visconti
és Fellini jelmeztervezõje volt. Ekkor már sok filmben
dolgozott asszisztensként, például a Boszorkányok évé-
ben, a Borgiákban, A rítusban, A beavatottban, de ma már
önállóan is tervez. Egyedül jegyzi például a napokban a
mozikba kerülõ The Field Guide to Evil címû nemzetközi
koprodukcióban létrejött film Peter Strickland által rende-
zett epizódját, A királylány és az átok címût, aminek be-
mutatója a texasi SXSW Oscar-minõsítõ fesztiválon lesz
látható. Anina az Oscar-gálán a Testrõl és lélekrõl, vala-
mint A szárnyas fejvadász 2049 mellett a Fantomszál címû
alkotásnak szurkolt, ami egy divattervezõ életérõl szól. A
hangszerkesztés kategóriájában a szobrot végül a Dunkirk
készítõi vehették át, ám ezen a szinten már csak nyerte-
sek vannak, s közéjük tartozik a 90. gálán részt vevõ Theo
Green is.                                      (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Anina és Theo az Oscar-gálán

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Tárgy: Nyíregyháza MJV szabá-
lyozási tervének módosítása a Ró-
kabokori útnál tárgyalásos eljárás
szerint, 8 területre és 4 területre
egyszerûsített eljárás szerint

Nyíregyháza MJV Önkormányza-
ta a város szabályozási tervének mó-
dosítása kapcsán a Partnerek és he-
lyi lakosok tájékoztatása, vélemé-
nyének és javaslatainak megismeré-
se érdekében lakossági fórumot tart
2018. március 29. (csütörtök) 16.00
órától.

A fórumon a városi fõépítész tá-
jékoztatja az érdeklõdõket a Mellék-
letben megjelölt területekre elkészí-
tett módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV

Polgármesteri Hivatal
– Krúdy terem

Cím:
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

MEGHÍVÓ – LAKOSSÁGI FÓRUMRA
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     „A VERSENYKÉPES NYÍREGYHÁZA ELÕKE
INTERJÚ
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Mint címoldalunkon megírtuk: Orbán Viktor minisz-
terelnök Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei látogatása so-
rán többek között a nyírbátori Rosenberger gyárban volt
egy rendezvényen, késõbb a nyíregyházi Kossuth téren
találkozott a járókelõkkel, majd exkluzív interjút adott a
Nyíregyházi Televízióban. Ennek jelentõsebb részét kö-
zöljük az alábbiakban.

– Köszönöm szépen a meghívást, hogy itt lehetek az
önök televíziójában. Nyíregyházán meglátogattam a pol-
gármestert, ahogy szoktam, és tartottunk egy röptalálkozót
a városháza elõtti téren, a Kossuth-szobor hóna alatt –
azt hiszem, a fiatalok úgy mondanák flashmob. Itt, Nyír-
egyházán nekünk szerencsénk van abból a szempontból,
hogy a polgárok a bizalmukat nemcsak nekem, illetve a

kormánynak adták oda, hanem a képviselõknek is, meg
a polgármesternek is. Régóta „gyûröm” ezt az ipart, azt
tanultam meg, hogy ha a polgármester, a képviselõ meg
a miniszterelnök egy húron pendül, egy politikai közös-
séghez tartozik, akkor történnek igazán komoly és fontos
dolgok.

SZÉP ÉS RÉGÓTA VÁGYOTT DOLGOK
TÖRTÉNTEK ITT

– Ez nem egy önkormányzati választás, hanem kor-
mányzati, de talán illõ négyévente ilyen módon is számot
adni, hogy a Nemzeti Ügyek Kormánya mit tett a váro-
sért.

– Az emberekkel azért alapvetõen a parlamenti válasz-
tásról beszéltem, ahol elmondtam, hogy meg kellene vé-
deni mindazt, amit elértünk nehéz, verejtékes munkával
az elmúlt 8 évben. Ebben a nyíregyháziak munkája is
benne van, az összes eredményben, másfelõl pedig to-
vábbra is migránsmentes országként kellene fönntarta-
nunk és mûködtetnünk a hazánkat, Magyarországot. De
közben persze váltottunk néhány szót a nyíregyházi
ügyekrõl is, és azt mondtam Kovács Ferenc barátomnak,
aki a polgármester, hogy arra törekedjen, mire az õ cik-
lusa véget ér, a nagy történelmi adósságokat a politika
törlessze a város felé. Ilyen volt a jégpálya – amiben sze-
rencse, hogy éppen Szabó Tünde, egy nyíregyházi
asszony a sportügyi államtitkár és ezért tudott segíteni
ennek a megalkotásában. A körút és a Nyugati elkerülõ
hiányzó részének a megépítésérõl szintén megállapod-
tam a polgármesterrel. Most a sóstói fejlesztésekrõl azért
nem beszélek: állatkert, szállodaépítés, mert azt a Mo-
dern Városok Program keretében már a Nyíregyházi TV-
ben is elmondhattam a tisztelt nézõknek. Úgy érzem, hogy
nem egyszerûen szép dolgok történtek Nyíregyházán,
hanem olyan dolgok is, amit már régóta akart a város, de
korábban nem találta meg a módját.

LÁTHATÓAN FEJLÕDIK AZ ORSZÁG

– Ha idézhetem önt, a Nyíregyházi Televízióban mondta
négy évvel ezelõtt, hogy visszaadtuk a jövõjét ennek a
városnak.

– Ez általában is igaz. A magyar egy pesszimistaként
elkönyvelt nép, de szerintem éppen kigyógyulófélben va-
gyunk ebbõl. Régen nem nagyon hittünk abban, hogy jö-
võnk van, állandóan azon járt az eszünk, hogy ami van,
azt hogyan lehet megvédeni, megtartani, és a nagy tervek-
re meg azt mondtuk, hiszem, ha látom. Most azonban annyi
történt az elmúlt 8 évben, nem azonnal, nem egy varázs-
ütésre, de évek szívós munkájával eljutottunk oda, hogy
mindenki látja, hogy Magyarország fejlõdik. Erre nagyon
régen nem volt példa Magyarországon, hogy nem a mak-
rogazdasági számok, meg a költségvetési adatok javulnak,
hanem lehet látni a valóságos életben, hogy az emberek
csinosítják a házukat, rendezik a portájukat, toronydaruk
építik az új munkahelyeket, az ipari parkok megtelnek, az
emberek nem segélybõl, hanem munkából élnek. Sport-
csarnokokat, jégcsarnokot, atlétikai pályát építünk, a vá-
rosokat tesszük rendbe, a fiatalok számára családi otthon-
teremtési kedvezményt tudunk nyújtani.

„JÖVÕNK MEGVÉDÉSE A VÁLASZTÁS TÉTJE”

– Az emberek érzik azt, hogy a végén még ebbõl tény-
leg lehet valami, valahogy most ebben az állapotban va-
gyunk. Nézem az európai összfelméréseket is és Magyar-
ország azon kevés ország közé tartozik ma Európában, ahol
az emberek azt gondolják,
hogy a gyerekeik jobban fog-
nak élni, mint ma õk élnek.
Ez nagyon nagy dolog! Ezt a
lelki fordulatot, a jövõ iránti
bizalomépítést tartom a leg-
fontosabb dolognak, ami tör-
tént velünk az elmúlt 8 év-
ben. Ezért meg kellett dolgozni, eredmények, sikerek kel-
lettek, amiket persze nem a kormány ért el, hanem az
emberek meg a kormány közösen. A gazdaságpolitikát
ugyan a kormány alakítja, de dolgozni az embereknek kell
ezekben a gyárakban, s a vállalkozóknak kell befektetni,
nekik kell kockázatot vállalni. Tehát nyugodtan mondhat-
juk, hogy közös siker, hogy a magyarok várnak valamit a
jövõtõl. Most van egy jövõnk, azt szoktam mondani, ezt
kéne megvédeni. Ez a választás tétje.

VAN MIRE BÜSZKÉNEK LENNI

– Kormányzati szempontból nézve, honnan indult 2010-
ben Nyíregyháza, azzal a hármassággal, amit mondott,
hogy miniszterelnök, polgármester, képviselõ ugyanazt
gondolja, illetve hol tart most?

– A legnehezebb dolog az volt, hogy a puttonyt le kel-
lett venni a város hátáról. Nyíregyháza egy olyan város
volt, amely a 2010-es évbe úgy érkezett meg, hogy majd-
nem agyonnyomta az adósság. Sokmilliárd forintról be-
szélünk, a kormány ezt átvállalta. Ekkor jutott egyáltalán
levegõhöz. Utána meg kellett állapodnunk arról, hogy az
egészségügyet meg az oktatást inkább az állam mûködtes-
se és finanszírozza. Ezzel megint levegõhöz jutott a város.
Utána meg kellett állapodni a Modern Városok Program
keretében a fejlesztésekrõl, azokat meg el kellett indítani.
Azt gondolom, hogy a nyíregyházi emberek, most, ahogy

láttam õket a téren is, büszke emberek. És van mire büsz-
kének lenni. Ez egy olyan város, hogy ma nyíregyházinak
lenni szerintem rang. Úgy tartom számon Nyíregyházát,
mint az egyik legsikeresebb és leggyorsabban fejlõdõ vá-
rosát Magyarországnak.

NYÍREGYHÁZA EGY KULTÚRVÁROS

– Büszke vagyok, hogy ehhez valamelyest a munkám-
mal én is hozzájárulhattam. Nem akarom elvenni a helyi-
eknek az elsõbbségét, de Nyíregyháza ma egy olyan vá-
ros, amit meg lehet mutatni külföldieknek, s a határon túli
magyaroknak. Azt lehet mondani, ez a mi városunk. Ez
egy kultúrváros, nagy iskolamúlttal, gyönyörû fõtérrel. Rá-
adásul önöknek akarva-akaratlanul van és lesz egy olyan
szép nemzeti feladatuk is, hogy a határon túli övezetek
irányába is kifejtsenek egyfajta vonzó támogató hatást.
Önök itt, a keleti határszélen azért némi felelõsséggel tar-
toznak a Partiumban, illetve a Kárpátalján élõ magyaro-
kért is. Nyíregyháza, amikor kellett, ezt a felelõsséget és
kötelezettséget mindig is vállalta, s ennek eleget tett. A
többi nagyvároshoz képest Nyíregyháza ma nemcsak, hogy
versenyképes, hanem igen elõkelõ helyet foglal el a ma-
gyar nagyvárosok sorában.

– Figyelve az országos sajtót, a Modern Városok Prog-
ram elemeinek megvalósítá-
sa kapcsán talán még kifeje-
zetten jó helyen is vagyunk.

– Történt itt azért egy má-
sik dolog is, ezt talán nem
most kellene itt megbeszél-
nünk, majd a parlamenti vá-
lasztás után. Az, hogy Deb-

recen és Nyíregyháza polgármestere megegyezett, meg-
könnyítette az én dolgomat is és jót tett szerintem mind a
két városnak. Nyilván van egy verseny, de közben azért
együttmûködésnek is kell lenni, hiszen nem ellenségei vagy
ellenfelei vagyunk egymásnak, s közben egymást is kell
segíteni. Fontosnak tartom, hogy a két városnak most már
egyetértése van és én is, illetve a mindenkori kormány egy
erõteljes regionális szemléletben tud támogatást nyújtani
különbözõ dolgokhoz, hol az egyik, hol pedig a másik város
számára.

„NEM VOLT MINDIG ÍGY,
AMI MA TERMÉSZETES”

– Több ízben jelezte azt, hogy meg kell védenünk érté-
keinket.

– Két irányban kell védekeznünk. Egyfelõl emlékeztet-
nünk kell a magyarokat arra, hogy vannak dolgok ma,
amiket már természetesnek veszünk, de nem volt mindig
így. Azokat meg kellett csinálni, létre kellett hozni, és azt
el is lehet veszíteni. A mostani választásnak van egy olyan
tétje, hogy vannak dolgok, amiket korábban a ma kor-
mányzásra jelentkezõ erõk elkövettek az országgal szem-
ben. Például a gyermekek utáni adókedvezmény egy
olyan dolog, amit a 2002-es választásnál, mikor azt el-
vesztettük, a szocialisták, akik viszont megnyerték, rög-
tön el is törölték. Aztán felemelték a rezsi árát. A régi
otthonteremtési támogatási rendszert, amit mi 2002-ig
még mûködtettünk, azt eltörölték, ehelyett következett
aztán a devizahiteles szomorú történet. A nyugdíjasok-
kal hasonlóan bántak, elvettek egyhavi nyugdíjat, elvet-
ték a 13. havi fizetéseket. Most már emelkedik a mini-
málbér, nõnek a bérek – persze szeretnénk, ha jobban
nõnének –, de már lehet látni az irányt. Amikor beter-
jesztettem a parlament elé, hogy a 40 évet dolgozó höl-
gyeket engedjük el nyugdíjba, azt az ellenzék, vagy leg-
alábbis a Jobbik semmiképpen nem szavazta meg. A sa-
ját gazdasági eredmények tekintetében is van mit meg-
védeni és van is veszély, amely leselkedik ránk. Nem
szeretném, hogyha visszaadnánk a kormányrudat ismét
a nemzetközi pénztõke kezébe, hogy aztán megint el-
adósítsanak bennünket a nemzetközi valutaalap vagy

„Úgy tartom számon Nyíregyházát,
mint az egyik legsikeresebb és
leggyorsabban fejlõdõ városát

Magyarországnak”

Orbán Viktor miniszterelnök exkluzív interjút adott a
Nyíregyházi Televíziónak.

Riporter: Tarczy Gyula fõszerkesztõ
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 LÕ HELYEN A NAGYVÁROSOK SORÁBAN”
éppen Brüsszel irányába. Örüljünk, hogy végre kive-

rekedtük, kivakartuk magunkat abból a reménytelennek
látszó helyzetbõl.

KÍVÜLRÕL FENYEGETÕ VESZÉLY

– És van egy másik veszély, ez kívülrõl fenyegeti Ma-
gyarországot, ezt mind közönségesen migrációnak, illetve
népvándorlásnak lehet nevezni. Ami két értelemben is fe-
nyeget bennünket. Látjuk az európai országokat, ahova
tömeges migráció történt, ott most már a kulturális önazo-
nosság is veszélybe kerül. Észre sem vették az emberek,
de szép lassacskán az otthonosságérzésük eltûnt és meg-
változott körülöttük az élet, erre számos példát láthatunk,
Bécstõl Párizsig. De fenyeget az a veszély is, hogyha ide
migránsokat engedünk be, akkor onnantól a mi kötelessé-
günk lesz õket ellátni.

A MIGRÁCIÓ PÉNZÜGYILEG AGYONNYOMNÁ
MAGYARORSZÁGOT

– Persze szeretném, ha Magyarország olyan gazdag
ország lenne, mint Németország vagy Ausztria, de nem
az, és az osztrákok meg a németek is nehezen bírják
már a pénzügyi terheket. Például Bajorországban azt
mondta a miniszterelnök nem régen, hogy annyi pénzt
kell költeniük a migránsok integrációjára meg ellátásá-
ra, mint amit Bajorország összesen egészségügyre, kör-
nyezetvédelemre és gazdaságfejlesztésre költ. Hol va-
gyunk mi ettõl az erõtõl meg lehetõségtõl? Az én véle-
ményem az, hogy Magyarországot a migráció pénzügyi-
leg agyonnyomná. Mondják sokan, hogy úgyis tovább-
mennek a migránsok Ausztriába, de ez nem igaz. Meg-
szûnt ez a lehetõség, mert az osztrákok és a németek is
visszaállították a határellenõrzést. Aki tehát ide bejön,
mert mi beengedjük, vagy ide küldik nekünk Brüsszel-
bõl, az itt fog maradni. Az osztrákok nem engedik to-
vább õket nyugatra, és azokról bizony mind nekünk
gondoskodnunk kell.

„CSAK EGYSZER KÖVETHETÕ EL EZ A HIBA”

– A migráció egy olyan veszély, egy olyan hiba, amit
csak egyszer lehet elkövetni, ha ezt megengedjük. Most
már mindenki szabadulna a migránsoktól Olaszországtól
Ausztriáig, csak nem tudnak. Ha egyszer elkövetted a hi-
bát, nem tudod utána kijaví-
tani. Ez a legizgalmasabb és
egyben legriasztóbb tétje az
április 8-i választásnak, hogy
nehogy elhibázzuk. Mit jelent
a hiba? Hiba az, hogyha nem
nemzeti kormányt válasz-
tunk. Magyarországnak ma
nemzeti kormánya van, amely nehéz nemzetközi helyzet-
ben is helytállt és megvédte Magyarországot. Fölépítette a
kerítést és nem enged be migránsokat. És bárkivel – ide
értve a német kancellárt vagy a brüsszeli bürokratákat –
vállaljuk, vállalom a csatát, azért, hogy megvédjem Ma-
gyarországot. Az ellenzéki pártok mind olyanok, akik
egyébként migránspártiak. Nem elég erõsek, sem lélek-
ben, sem szívben, sem politikailag. Nem tudnak ellenáll-
ni, és egy részük nem is akar a brüsszeli nyomásnak. Ha
nem nemzeti kormány lesz Magyarországon, be fogják ide
engedni a migránsokat. Elõször néhány ezret, aztán tízez-
ret, aztán százezret, és Magyarország ugyanúgy
migránsország lesz, bevándorlóország lesz, mint Európa
nyugati felében oly sok ország.

A NYÍREGYHÁZIAKAT IS ÉRINTHETI

– Ez a nyíregyháziakat nem fogja érintetlenül hagyni,
mert bizonyára önök is látták, hogy a migránsok nem a
falvakban laknak, hanem nagyvárosok felé tájékozódnak.

Igaz, hogy elsõ helyen Budapest lenne veszélyben, de
önök sem úsznák meg. Én azt mondom a nyíregyháziak-
nak, hogy az elért nyolcéves eredményeinket is védjük
meg, és ugyanakkor ne engedjük, hogy Magyarország
bevándorlóországgá váljon, hanem õrizzük meg Magyar-
országnak. Szerintem a nyíregyháziak ezt értik, én ma
beszélgettem velük errõl, úgy látom, hogy az agyukkal
is, az eszükkel is és a szívükkel is átlátják ennek a hely-
zetnek a komolyságát.

A MIGRÁNSOKRA VAGY A NYUGDÍJAKRA
KÖLTSÜNK?

– Beszéljünk errõl egyenesen. Én a magyar gazdaság
mostani állapotában, ami egyébként sokkal jobb, mint
korábban volt, azt nem tudom megígérni senkinek, hogy
egyszerre leszünk képesek migránsokat is ellátni, meg
nyugdíjakat is emelni. Meg egyszerre ellátni a mig-

ránsokat, meg építeni nekik
házakat meg elhelyezési kör-
zeteket, és közben a fiatalok-
nak is lakáskedvezményeket
adni. Tehát vagy-vagy. A
magyar gazdaság ma egész
egyszerûen nem bírja el,
hogy tömeges migráció le-

gyen Magyarországon. Ezt jobb, ha egyenesen és világo-
san megmondjuk egymásnak még az elején, miután ne
tehessünk egymásnak szemrehányást. A magyar gazda-
ság forrásait föl fogja emészteni a migráció, ha beenged-
jük õket Magyarországra. És mint mondtam, csak egy-
szer lehet elhibázni. A választás pont egy olyan pillanat,
amikor meg is nyerhetjük a jövõt, meg el is veszíthetjük.
Jól is dönthetünk és hibázhatunk. Úgyhogy én tisztelettel
kérem a nyíregyháziakat, hogy mindezt jól fontolják meg.

– Mennyire meghatározó – túl azon, hogy egy párt-
ra, adott esetben egy pártcsaládra, értékre szavazunk
– egy képviselõnek a személye az adott térség jövõjét
illetõen?

– Neki kell majd a törvényekrõl döntenie. Most, hogy
a Fidesz kétszer egymás után kétharmaddal nyert, talán
nem olyan erõs a gondolat a választók fejében, hogy egy
képviselõn is múlhatnak a dolgok. De lehet olyan hely-
zet a magyar parlamentben, hogy egy-egy fontos kérdés
egy vagy két képviselõnõ vagy képviselõ úr szavazatán
múlik majd.

„RÁJUK BÍZHATJÁK A JÖVÕJÜKET
A NYÍREGYHÁZIAK”

– Tehát egyáltalán nem mindegy, hogy milyen karak-
tereket, jellemeket küldünk oda a magyar parlamentbe.
Olyanokat-e, akik azt gondolják, hogy nekik Magyaror-
szág az elsõ vagy Magyarország a legfontosabb, hogy
nekik Nyíregyháza a szívügyük, az itt élõ embereket akar-
ják megvédeni, vagy olyanokat, akik nem nemzetközi pa-
rancsokat akarnak végrehajtani. Nem akarok zsákbamacs-
kát árulni, mindannyian tudjuk, hogy Soros György je-
löltjeit akarják bejuttatni a kormányba. Azon dolgozik egy
nagy hálózat – Soros György ennek a vezetõje és szim-

bóluma –, hogy végre átvegyék tõlünk Magyarország kor-
mányrúdját, de nemcsak a miénket, Csehország, Lengyel-
ország, Szlovákia ugyanebben a cipõben jár. A közép-
európai migrációnak ellenálló országok kormányrúdját
át akarják játszani olyan pártoknak, akik egyébként párt-
fogolják a migrációt, és majd szolgálni fogják az õ pénz-
ügyi érdekeiket is. Errõl jobb, ha egyenesen beszélünk.
Olyan képviselõk kellenek, akik nem ijednek meg nem-
csak a saját árnyékuktól, de Soros Györgytõl sem. Nem
ijednek meg Brüsszeltõl sem, és nekik fontosabb Nyír-
egyháza, mint Brüsszel és fontosabb egy nyíregyházi
ember, mint Soros György pénzügyi spekuláns. Ehhez
azért karakter kell, ehhez bátor emberek kellenek. Én
olyan jelölteket próbáltam a figyelmébe ajánlani a nyír-
egyháziaknak, Szabó Tünde személyében is és Vinnai
Gyõzõ személyében is, akik nemcsak okosak, fölkészül-
tek, hanem bátor emberek is, és azt gondolom, a nyír-
egyháziak rájuk bízhatják a jövõjüket.

– Miniszterelnök úr, köszönjük a beszélgetést.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

„Ha nem nemzeti kormány lesz
Magyarországon, be fogják ide engedni

a migránsokat”
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REKORDOKAT DÖNT SEUSO
A „KULTURÁLIS EXPRESSZ” HAMAROSAN NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK

Továbbra sem lankad az érdeklõdés Seuso ezüst-
je iránt. A páratlan leletegyüttesre eddig több mint
20 ezer látogató volt kíváncsi helyszínenként. Bár
Nyíregyházára még csak 11 nap múlva érke-
zik a kincs, elõzetesen már több mint 9
ezren regisztráltak a megtekintésére.

Egyedülálló. Páratlan. Legendás. Fel-
becsülhetetlen értékû. Nincs hozzá-
fogható. A legek legjeként emlegetik
az „országos turnéját” tartó Seuso-
kincset, ami március 27-én, kedden
déltõl már Nyíregyházán lesz lát-
ható egészen április 15-én, vasár-
nap 20 óráig. Ezt követõen a kife-
jezetten számukra kialakított kiál-
lítótérbe kerülnek a Magyar Nem-
zeti Múzeumban.

TÍZEZREK KÍVÁNCSIAK RÁ

Tízezrek kíváncsiak minden helyszínen
a késõ római kori ezüstleletre, és sorra dõl-
nek meg a látogatói rekordok a közgyûjtemé-
nyekben. Nyíregyházán napról napra több szá-
zan regisztrálnak, eddig már kilencezren fog-
laltak idõpontot a kiállításra, a hét elején pe-

dig már 29 idõsáv teljesen betelt. A múzeum a Seuso-
kiállításra külön honlapot indított (seuso.josamuzeum.hu),
ahol a legfontosabb információk elolvasása mellett idõ-
pontot is lehet foglalni. A szervezõk kérik, az érdeklõ-

dõk regisztráljanak, hiszen folyamatosan telnek
be a helyek, és a látogatók kényelmét,

valamint a zavartalan tárlatmegtekin-
tést szeretnék biztosítani.

SZIGORÚ SZABÁLYOK

Egy idõpontban maximum 40 fõ látogató tartózkodhat
a kiállítótermekben. Az ennél nagyobb létszámban beje-
lentkezõ csoportok kizárólag csoportbontásban tehetik
meg foglalásukat. Kérik az egyéni és csoportos látogató-
kat, a foglalt idõpont elõtt 30 perccel érkezzenek meg a
múzeum bejáratához. A foglalt idõpont a kiállítótérbe való
belépés idõpontja, az elõzõ 30 perc a jegyvásárlásra és a

ruhatár használatára fordítható idõ. A látogatók ma-
ximum 25 percet tölthetnek majd a kiállítótér-

ben.

AJÁNDÉKTÁRGYAK
 VÁSÁROLHATÓK

A tájékoztatás során megtudtuk, a ki-
állítás nyitvatartása alatt a múzeum au-
lájában a kijárati oldalon ajándéktárgyak
vásárlására nyílik majd lehetõség, illet-
ve a kiállításhoz kapcsolódó kiadvány is
elérhetõ lesz. A múzeum udvarán római

kori ételkülönlegességek, kávé, frissítõ és
pihenõ várja a látogatókat. Az intézmény ál-

landó és egyéb idõszaki kiállításai azonban a
Seuso ideje alatt zárva tartanak majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ZSÉDA NYÍREGYHÁZÁN
Több mint két évtizede tartó, töretlen

karrier, a szakma elismerése és a közön-
ség szeretete: Zsédenyi Adrienn folyama-
tosan csúcsformában van. A többszörös Fo-
nogram- és eMeRTon-díjas énekesnõ, a ma-
gyar könnyûzenei élet egyik legsikeresebb
nõi elõadója a hétvégén Nyíregyházára
látogatott és adott koncertet, méghozzá
telt ház elõtt!

Kovács Kati, Kepes
András, Halász Judit,
Koós János, Müller Péter,
Csernus Imre. Szinte nem
telik el úgy hónap a Váci
Mihály Kulturális Köz-
pontban, hogy ne látogat-
nának el ide népszerû és
szakmájukban elismert és
szakavatott sztárok.

Amellett persze, hogy
elõadásukkal elkápráztat-
ják a közönséget, meg is
töltik a nézõteret. Így volt
hétvégén Zsédenyi Adri-
enn koncertjén is, amire
még a pótszékek is el-
fogytak. A mûvésznõ a
koncert után adott interjút nekünk...

„ITT MINDIG FELTÖLTÕDÖM”
– Hihetetlen koncerten vagyok túl. Min-

den benne volt, a bulis daloktól a mélyebb
hangvételûekig. Fantasztikus a nyíregyhá-
zi közönség. Egyébként már többször kon-
certeztem a szabolcsi megyeszékhelyen és
mindig jó emlékekkel tértem haza. Vala-
hogy a nyíregyháziakra az jellemzõ, hogy
felszabadultak és bulizni is szeretnek. Ezek
az alkalmak éppen ezért nekem is mindig
feltöltõdést jelentenek. Bízom benne, hogy
hamarosan újra találkozhatok majd velük,
de már nem egy zárt térben – aminek ter-

mészetesen megvan az intimitása –, hanem
egy nagy, látványos, nyári szabadtéri kon-
cert alkalmával.

HAB A TORTÁN
– Már több mint két évtizede vagyok a

pályán. Az elsõ hét évben a Cotton Club
Singers tagjaként léptem a színpadra, ta-
valy pedig a szólókarrierem 15. évforduló-

ját ünnepeltem. Ez egy
abszolút folyamatos al-
kotómunka, amelyiknek
mindegyik fázisát szere-
tem. Mindig a koncertek
jelentik a „habot a tor-
tán”, de imádok fotózni,
forgatni, szeretem a ze-
nekaromat, a lemezké-
szítést is. Ami fontos szá-
momra, hogy elmondha-
tom: mindent komoly
munkával értem el. Min-
dig azt akartam, hogy
egyrészt a dalok által is-
merjenek meg és szeres-
senek. Másrészt pedig,
hogy ezek a dalok legye-
nek jelen az emberek éle-

tében, és adjanak nekik valami pluszt. Sze-
rencsére ezt sikerült elérnem, és ezt most
bizonyította a nyíregyházi közönség is.

„MÉG SOK DAL VAN BENNEM”
– Bár nem most kezdtem a szakmai pálya-

futásomat, de mindig igyekszem valami újat
nyújtani. Vallom, hogy nemcsak elõadóként
kell megújulni, frissnek maradni, hanem nõ-
ként, emberként is. Így szép ez a szakma. Ez
az év még sok koncertet tartogat a számomra
országhatáron innen és túl is, és az új leme-
zem elõkészületei is megkezdõdtek. Dalok-
ból pedig úgy érzem, még sok van bennem.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZÍNHÁZ
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Március 17., szombat 19.00 Illatszertár, Bérletszünet, Nagyszínpad
Március 19., hétfõ 14.00 Diótörõ herceg, Móra bérlet, Nagyszínpad

19.00 Sherlock Holmes – A sátán kutyája, Bérletszünet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Széchenyi „A” bérlet, Krúdy Kamara

Március 20., kedd 14.00 Diótörõ herceg, Apáczai bérlet, Nagyszínpad
19.30 Leenane szépe, Széchenyi „B” bérlet, Krúdy Kamara

Március 21., szerda 14.00 Diótörõ herceg, Eötvös bérlet, Nagyszínpad
Március 22., csütörtök 19.00 Don Carlos, Zrínyi bérlet, Nagyszínpad
Március 23., péntek 19.00 Don Carlos, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

19.30 Testvérest (a Nézõmûvészeti Kft. elõadása), Bérletszünet, Krúdy Kamara

ÉLETRECEPTEK Á LA FRUZSINA
Pregitzer Fruzsina a szerepei révén anyaként is hasz-

nos tanácsokat kap olykor, legyen szó filmforgatásról,
avagy színházi elõadásról.

Nemrég láthattuk a moziban A Sátán fattya címû meg-
rendítõ opusban, amelyiknek nem egy jelenetét a Sóstói
Múzeumfaluban vették fel. A Zsigmond Dezsõ által ren-
dezett alkotás egyebek mellett a „málenkij robot”-ra el-
hurcoltaknak állít emléket.

– A beregi kis faluból 1944 õszén elvitték a férfiakat
„egy kis munkára” – nyilatkozta lapunknak a Móricz Zsig-
mond Színház Jászai Mari-díjas mûvésze. – Néhány
asszony a 16 éves Tóth Esztivel együtt utánuk megy, hogy
ételt vigyen számukra, s megsürgesse a hazatérésüket.
Orosz katonák kiemelik a lányt a többiek közül, és meg-
erõszakolják. A rettenetes traumától sújtva tér Eszter vissza,
ráadásul kiderül, a bûncselekmény következményeként
teherbe esett. Hiába figyelmeztetik a környezetében élõk,
megszüli a nem kívánt babát. A háború után visszatér a
võlegénye, akinek az édesanyját játszom. Bár szeretik a
fiatalok egymást, én nem „ilyen” lányt akarok menyem-
nek, hanem „érintetlent”, ezért mindent elkövetek, hogy
távol tartsam õket egymástól, ami a boldogtalanságukhoz
vezetne... Magam is egyedül nevelem az egy szem fia-
mat; tudom, nem könnyû a döntés, de ha egy anya szereti
a gyermekét, engedi, hogy a saját útját járja.

SZÁRNYAKAT IS ADUNK A GYERMEKEINKNEK

Fruzsina életének egyik meghatározó, felejthetetlen ala-
kítását nyújtja a Leenane szépe címû darabban, amelyik-
ben ugyancsak egy anyaszerepben láthatjuk. Ennek a pró-
bafolyamata is egyfajta „tükörbe nézés”, felfedezés volt
számára, hiszen azt a „karaktert”, akit játszik, kicsit min-
dig magából hozza a felszínre. Azért nem akarja az ír
asszony, hogy a negyvenéves lánya – elhagyva õt – meg-
találja a boldogságát, mert fél egyedül, a másik két gyer-
meke már elköltözött, így csak Maureen maradt vele. Nem
vette tudomásul: az élet rendje, hogy a gyermekek a saját
útjukat járják, hiszen „nemcsak gyökereket adtunk nekik,
de szárnyakat is, s hagynunk kell õket „elrepülni”, ha azt
akarják.” Az Asszony asszonynak farkasában is egy anyát
alakít, aki nem nézi jó szemmel a gazdag firenzei család-
ból származó menyét, s jóslata beteljesedik... Fruzsina nagy

örömmel figyeli a vele együtt szereplõ tehetséges fiatalok
játékát, például László Liliét és Martinkovics Mátéét.

HERCEGNÕ A DON CARLOSBAN

– Az elmúlt hetekben nagy izgalommal készültünk Schil-
ler Don Carlosának premierjére, ami március 10-én volt a
Nagyszínpadon – folytatta. – Egy újrafordított, mához kö-
zelített és az eredeti öt felvonásnál rövidebb változatot
mutattunk be. Bármelyik korszakban, akár napjainkban is
tetten érhetõ a darabban található játszmarendszer, ami-
ben van hatalmi harc, szerelem, féltékenység, intrika...
Olivarez hercegnõ vagyok benne, aki egyfajta „protokoll-

fõnök”, kézben tartja a dolgokat, s folyton az etikett betar-
tására figyelmezteti a környezetében lévõket. A korabeli
Európa legnagyobb hatalmú spanyol uralkodójának, II.
Fülöpnek az udvarában játszódik a történet. A király fele-
ségül vette az elsõ házasságából származó fia menyasszo-
nyát, Valois Erzsébetet. A francia hölgy kénytelen volt a
két uralkodócsalád akaratának engedelmeskedve hozzá-
menni ahhoz, akit nem szeret. Közben Németalföld sza-
kítani akar a spanyol fennhatósággal. Megérkezik az ud-
varba Posa márki, a szabadságeszme híve, de a többit majd
megtudják a nézõk az elõadásból.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Horváth Réka, Pregitzer Fruzsina és István István a Don Carlosban
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11MÁRCIUS
VASÁRNAP

11MÁRCIUS
VASÁRNAP10MÁRCIUS

SZOMBAT

12MÁRCIUS
HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 18., vasárnap 20.30 Nyír-
egyháza Spartacus–Kazincbarcika lab-
darúgó-mérkõzés közvetítése

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ÉLEN A KÖLCSEY
11 mérkõzés, 9 gyõzelem, 18 pont.

Ez a mérlege jelenleg a Kölcsey DSE nõi
kézilabda-együttesének. A nyíregyházi
csapat vezeti az NB II észak-keleti cso-
portját, úgy, hogy egy találkozóval ke-
vesebbet játszott, mint az üldözõk. Leg-
utóbb a Kazincbarcikát verték magabiz-
tosan, de gyõztek az elsõ tavaszi fordu-
lóban Felsõzsolcán is. Hadobás István
edzõ – bár boldog, hogy az élen állnak
– tudja, a java még most következik,
mivel a közvetlen riválisokkal idegen-
ben játszik majd a Kölcsey.

IZGALMAS RANGADÓ
Izgalmas mérkõzést játszott a férfi

kézilabda NB I/B-ben a Nyíregyházi
KC. A mieink a tavaly még az élvonal-
ban szereplõ Balmazújvárost fogadták,
és végig vezetve, az utolsó pillanatig
kiélezett mérkõzésen 28:26-ra gyõztek.
Több jó egyéni teljesítmény is volt, si-
kerével pedig az NYKC pontszámban
utolérte az elsõ helyezett Mezõköves-
det és a második a tabellán, egy pont-
tal megelõzve a Balmazújvárost és a
Békést. A csapat legközelebb Balassa-
gyarmaton lép pályára.

FUCSOVICS-BÚCSÚ
Fucsovics Márton nem jutott be a

legjobb 32 közé az Indian Wells-i ke-
ménypályás tenisztornán, miután ma-
gyar idõ szerint hétfõ hajnalban kika-
pott a horvát Marin Cilictõl. A nyíregy-
házi teniszezõ az elsõ fordulóban gyõ-
zött egy szerb játékos ellen, a máso-
dikban viszont vereséget szenvedett a
torna második kiemeltjétõl. Fucsovics
Márton a 65. a világranglistán. Ered-
mény: Marin Cilic (horvát, 2.)–
Fucsovics Márton 7:5, 6:3.

KUPADÖNTÕ
Március 18-án, vasárnap 18.00 órá-

tól a Magyar Kupa döntõjében a Fatum-
Nyíregyháza csapata az érdi arénában
a tavalyi kupagyõztes Linamar-BRSE
ellen lép pályára. A Békéscsaba jó for-
mában van, megvédte címét a MEVZA-
kupában, és a bajnokságban is az élen
végzett az Extraliga második köre után.
A Nyíregyháza legutóbbi bajnokiján
legyõzte a Jászberényt. A Békéscsabá-
val rendre nagy csatát vívtak a mieink
az idei szezonban.

ÚSZÓ ARANY ÜST KUPA – 37 ÉREM

Gyõrben rendezték az Arany Üst Kupa
úszóversenyt. A Nyíregyházi Sportcent-
rumból 12 versenyzõ indult a viadalon. Az
edzõtáborból hazatérõ Hatházi Dóra és
Cserfalvi Olaf versenyzését kiemelt figye-
lemmel kísérte a szakosztályvezetés, és a
várakozásnak megfelelõen kiváló egyéni
csúcsokkal és gyõzelmekkel bizonyították,
hogy nem kirándulni voltak Madeirán. A
felnõtt mezõnyben a VB résztvevõ Koz-
ma Dominik és Verrasztó Evelin mellett ott
volt Szurovcsják Ivett és meg is nyerte az
50 mell döntõjét. A versenyen remekül

szerepeltek az utánpótlás versenyzõink is,
hiszen Kovács Péter majdnem minden
számban a dobogó legfelsõ fokára állha-
tott a 2005-2006-os korosztályban, de
olyan is elõfordult, hogy a dobogó mind-
három fokán nyíregyházi állt, Kovács Pé-
ter mellett Lengyel Áron és Tajthy Milán
személyében. A lányoknál ugyanebben a
korosztályban Sztruhár Jázmin volt a leg-
eredményesebb. A négy nap nyíregyházi
összesítése: 14 arany-, 11 ezüst- és 12
bronzérem. Edzõk: Urbin Tamás, Gyula
Sándor.

Sikeresen szerepeltek a Sportcentrum versenyzõi Gyõrben

Március 18., vasárnap 17.00 Városi

Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Ka-

zincbarcika labdarúgó-mérkõzés
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PROGRAMOK KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Póka Imre (11. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2018. március 28., 18.00 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház,

Prága utca.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsig-
mond könyvtárban: március 17-én 10.00: Babaangol. 20-
án 10.00–11.00: Filmvetítés az óceánok világáról – a Víz
Világnapja alkalmából. 22-én 14.00–16.00: Húsvéti figu-
rák készítése.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
március 17-én 16.00: Farkas és róka... 18-án 10.00: Vitéz
László kalandjai. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B
épület II. emelet.

MENTORTALÁLKOZÓ. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei DJP Mentortalálkozóra várják az érdeklõdõket már-
cius 19-én 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Téma: Digitális Jólét Program Hálózat, Digitalizáció az
aktív idõsekért program.

KÖTETBEMUTATÓ. Bodnár István: Irodalmi barango-
lások határon innen és túl – kötetbemutató a szerzõvel és
Karádi Zsolttal március 19-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Közremûködik: Dézsi Darinka színmûvész.

ÖNISMERET... Prof. dr. Bagdy Emõke elõadása márci-
us 19-én 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. Téma: Önismeret, önfejlesztés, önmegvalósítás.

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtár-
ban. Március 20-án 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd,
énekelj! 23-án 10.00: Kerekítõ.

OLVASÓKÖR-TALÁLKOZÓ. A Móricz Zsigmond Olva-
sókör találkozójára várják az érdeklõdõket március 20-án

16.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Téma: Hús-
vét elõtt. Irodalmi beszélgetés az I. világháború utolsó
évének 100. évfordulója kapcsán. A beszélgetést vezeti:
dr. Mercs István. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai
László.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta köny-
ve. Belsazár lakomája és a magától író kéz – vetítéssel
egybekötött elõadás március 20-án 17.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Hegyes Horváth
Géza.

FILHARMÓNIA KONCERT március 20-án 19.00 órá-
tól a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Közremûködik:
Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, Boros Misi – zongora. Ve-
zényel: Dobszay Péter.

NYUSZKAMARCSI ÉS BARÁTAI – a Nagyhalászi
Eszterlánc Kézmûves Egyesület húsvéti kiállítása a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: március 21-én
10.00 órától. Megtekinthetõ: március 29-éig.

INTERNET FIESTA március 21–28-áig a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: Internet és az egészség.

FILMÜNNEP. Az 50 éves NYÍRI AFK – klub, a 10 éves
NYÍRI AFK Egyesület, a Móricz Zsigmond könyvtár és a
Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület várja az érdeklõ-
dõket március 21-én 16.00 órától, hogy születésnapot ül-
jenek velük, filmjeikkel. Helyszín: Móricz Zsigmond
könyvtár.

„VIZES” FOGLALKOZÁS – Egy vízcsepp története. Már-
cius 21-én 16.30-tól várják az érdeklõdõket a Cseperedõ
meseklubba, a Víz Világnapja alkalmából egy „vizes” fog-
lalkozásra a Móricz Zsigmond könyvtárban. A részvétel
díjtalan!

KETTEN AZ ÚTON – meglepetésekkel teli beszélgetés
László Gézánéval, a Tókuckó egykori vezetõjével és László
Rita Emõke grafikusmûvésszel március 21-én 17.30-tól a
Városmajori Mûvelõdési Házban. Közremûködnek a Szü-
ret utcza zenekar tagjai.

A VÍZ VILÁGNAPJA. Az Orosi Fiókkönyvtárban: Emlé-
kezés a Víz Világnapjára március 22-én 13.00 órától.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK – betekintés megyénk kutató-
inak munkáiba március 22-én 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Téma: Templomaink titkai – Kutatási
eredmények Szabolcsból, Szatmárból és Beregbõl. Elõadó:
dr. Sipos László, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsá-
gának tagja.

KEDVENCEINK EGY ÓRÁBAN – énekel Zentai Edit,
zongorán kísér Csernák Tibor – március 22-én 18.00 órá-
tól a Városmajori Mûvelõdési Házban. Belépõjegyes!

EDVARD KIRÁLY – a Diamond zenekar és más együtte-
sek segélykoncertje egy nyíregyházi kisfiú gyógyításáért –
március 24-én 18.00 órától a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

A VMH SZÍVKLUBJÁNAK egészségügyi elõadása már-
cius 28-án 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Komiszár János Csokonai-díjas
festõmûvész „Most másképp...” címû kiállítására várják
az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárban. A tárlat
megtekinthetõ: március 31-éig.

„ÉLETMÛ VÁLOGATÁS”. Tilless Béla szobrász-, grafi-
kus-, festõmûvész „Életmû válogatás” címû kiállítására
várják az érdeklõdõket a Nyíregyházi Városi Galériában.
A tárlat megtekinthetõ: április 6-áig, keddtõl szombatig
9.00–17.00 óra között.

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

PROGRAMVÁLTOZÁS

Nemzeti ünnepünkön, március 15-én, valamint 
március 16-án és 17-én szünetel a Mozdulj Nyíregy-
háza! programsorozata. Március 18-tól (vasárnap) is-
mét minden program a megszokott idõpontban és
helyszínen érhetõ el. Azonban a Continental Aréná-
ban a szerda délelõtti csontritkulás mozgásprogram 
egyéb rendezvény miatt március 21-én elmarad.

Fotó: archív



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

130 ÉVE SZÜLETETT A NYÍREGYHÁZI
CSERKÉSZET KIEMELKEDÕ ALAKJA

Szathmáry László Aradon született
1888. március 6-án. Középiskoláit az
aradi fõgimnáziumban végezte, majd a
budapesti egyetemen mennyiségtan–fi-
zika és tornatanári oklevelet szerzett.
Tanári pályafutását tornatanárként kezdte
Újvidéken, onnan Ungvárra, majd Arad-
ra helyezték. Az elsõ világháborúból fõ-
hadnagyként szerelt le. Szülõvárosát a
trianoni békediktátum miatt kellett el-
hagynia. Ahogyan akkoriban mondták:
repatriált, vagyis egyike volt azoknak,
akik az elcsatolt országrészekrõl Magyar-
országra érkeztek, hogy új otthonra ta-
lálva mindent elölrõl kezdjenek.

Szathmáryt Nyíregyháza fogadta be,
amelyet õ tehetsége kibontakoztatásá-
val és a köz javáért tett sokoldalú szolgálatával hálált meg.
A kapuit 1921-ben kinyitó Királyi Katolikus Fõgimnázi-
umnak lett az oktatója. Nyíregyházi tanári pályafutása
végig ehhez a gimnáziumhoz kötõdött. Õ volt az osz-
tályfõnöke a gimnázium elsõ érettségizõ osztályának is.
A téli tornaórákat arra használta fel, hogy a fiúknak be-
szélt a cserkészet szépségeirõl, céljairól. E fiúk a harma-
dik tanév végére lettek olyan idõsek, hogy letehették a
fogadalmat. Közben õ maga is készült cserkésztiszti vizs-
gájára, amelyet 1924-ben teljesített. A csapatalapító kitû-

nõ magvetõnek bizonyult, de a talaj
is jó volt, amelybe a cserkészet esz-
méi hullottak. A sikeres újoncpróba
után a csapat legelsõ cserkészei 1924.
június 9-én tették le fogadalmukat a
Debrecenben tartott kerületi cserkész-
ünnepélyen. Így alakult meg a gim-
názium kebelében mûködõ 285. sz.
Szent László cserkészcsapat, amelyet
1930-ig Szathmáry vezetett.

A kiváló sportember a cserkészet
mellett sokat tett a városi vívóélet fel-
lendítéséért is. Nevéhez fûzõdött a
Nyíregyházi Torna és Vívó Egyesület
vívóinak a felkészítése a versenyekre,
de bemutatókon õ maga is szívesen
mutatta be tudását, mint például 1923

nyarán, a bujtosi sporttelepen tartott vívóünnepélyen.
A halál 1941. július 13-án ragadta el, amikor katonai

behívójával a zsebében az állomásra sietett. Egyik tanít-
ványa így emlékezett reá: „Életében egyaránt kivált ta-
nításával, nevelésével, oktatásával, jó tanácsaival. Ta-
nítványai egyik legjobb pártfogójukat vesztették el ben-
ne. Különösen a cserkészei szerették meg õt, akikkel
igen sok élménnyel gazdag táborozást élt át.”
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