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A HELLÓVAL INDUL MA A NAGYRENDEZVÉNYSZEZON
Lapunk megjelenése idején már zajlik a Helló Nyír-

egyháza!, a város tavaszi nagyrendezvénye, mint azt he-
tek óta jeleztük minden felületünkön, a Naplót, a Nyír-
egyházi Televíziót, a nyiregyhaza.hu-t és a hello-
nyiregyhaza.hu-t is beleértve. S ha valaki csak szomba-
ton veszi kezébe a lapot, ne csüggedjen, lesz még prog-
ram bõven az idén!

Azért egy kis kedvcsináló még mára az elején: este Bi-
kini-koncert a Kossuth téren, az egész napos belvárosi
pezsgést követõen. (További részletek, térképpel a 7. ol-
dalon.)

RENGETEG PROGRAM

Pont egy hónap múlva pedig már a Városnapok alkalmá-
val töltõdhetünk, szórakozhatunk, a pünkösdi idõszak elõtt,
melynek szombatja egyben szelektív is lesz (a népszerû
rendezvény nevébõl kiindulva). Egy héttel késõbb a gyer-
meknapi programoktól lesz hangos a belváros (május 27-
én), a múzeumok éjszakájának pedig június 23. a pontos
dátuma. Nyáron újra lesz SóstóFeszt (június 29.), Sárkány-
hajó Fesztivál (július 14.), s páratlan esztendõ lévén már
XII. alkalommal rendezik a Cantemus Kórusfesztivált. A
VIDOR augusztus 24. és szeptember 3. között zajlik majd,

ám elõtte kinyit a felújított szabadtéri is. A Tirpák Fesztivál
a szeptember 22-i hétvégén mozgatja meg a várost, Krúdy
Gyulára pedig (jubileumi év!) október 18-án emlékezünk.

OLVASSANAK MINKET!

De ne szaladjunk ennyire elõre, hiszen a nyári szezon is
tartalmaz még bõven programot. Fentebb csak pár, önkor-
mányzati látókörûbõl adtunk ízelítõt, de persze lesz brin-
gafesztivál, strandröpi a belvárosban és ezernyi más. Rész-
letek majd aktuálisan a Naplóban és folyamatosan a
nyiregyhaza.hu rendezvénynaptárában. Kellemes idõtöltést!

NAGYRENDEZVÉNYEK IDEJÉN TILOS A BEHAJTÁS

A tavaszi napsütés egyre több kerékpárost csalogat ki a belvárosba. A Kossuth
téren, a sétálóövezetben is százával fordulnak meg a kerekezõk (csak 10 km/órával
tekerhetnek ezeken a helyeken), azonban nem szabad megfeledkezni arról, hogy
nagyrendezvények idején, mint például a VIDOR Fesztivál, vagy most, a Helló
Nyíregyháza! alatt, külön szabály vonatkozik rájuk. Az ilyenkor kialakuló zsúfolt-
ság és a nagy forgalom miatt ugyanis a közút kezelõje mobil KRESZ-táblákat telepít
a behajtási pontokra. Ezek megtiltják azt, hogy rendezvények alatt kerékpárral köz-
lekedjenek az emberek a belvárosban.

SZÉPÜL A GÁRDONYI.
A Gárdonyi Géza
Általános Iskolát 25
millió forintból újítja
fel a Nyíregyházi
Tankerületi Központ.PARKOLÁS
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BAGDY EMÕKE
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TELT HÁZ.
Közeleg a ballagás. A
legtöbb nyíregyházi ét-
terem a foglalások miatt
már hónapokkal ezelõtt
telt házat jelentett be...

BIKINI-KONCERT
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EGÉSZSÉGNAP
A Váci Mihály Kulturális Központ

Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér
szervezésében Ágoston Ildikó vezeté-
sével egészségnapra várták a helyi
nyugdíjas klub tagjait. Befõzési, lek-
várkészítési tapasztalatokat, valamint
recepteket is cseréltek a szépkorúak.

MEGÚJUL A JÁTSZÓTÉR
Felújítja a Huszár-telepi sportpályát

és játszóteret a NYÍRVV Nonprofit Kft.
A munkálatok során helyreállítják a
játszótéri kerítést, labdafogó hálóval
veszik körül a sportpályát, és javítják,
illetve cserélik a tönkrement játékesz-
közöket.

SPECIÁLIS MENTÕK
A Kelet-magyarországi Speciális

Mentõ Egyesület nyílt napot tartott a
kõlaposi kiképzõpályán. A látogatók
betekintést nyerhettek a mentõkutyák
kiképzési folyamatába, megismerhették
a romkutató munka eszközeit, illetve
alpintechnikai bemutatót is láthattak.

LIONS NAP
Lions Napot tartottak a Kossuth té-

ren az Elsõ Nyíregyházi Lions Club, il-
letve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház közös szervezésében. Az érdek-
lõdõk hét vizsgálaton és életmód-ta-
nácsadáson vehettek részt.

HÉTKÖZNAPI HÕSÖK
A megye hétköznapi hõseit kereste

a Kelet-Magyarország napilap. Öt ka-
tegóriában lehetett nevezni olyan sze-
mélyeket, akik embertársaiknak segí-
tenek, szolgálják a rászorulókat és pél-
daképként állhatnak mindenki elõtt.
Képünkön a díjazottak.

ÚJRA ITT A VÁNDORKUPA
Pénteken tizenhatodik alkalommal

adott otthont a Nyíregyházi SZC Bán-
ki Donát Mûszaki Szakközépiskola
kollégiuma a megyei lépcsõfutó-ver-
senynek. A nyíregyházi hivatásos tûz-
oltók visszahódították a vándorkupát.
Képünkön a gyõztesek.

„SZERETEM A SZAKMÁM”
A LEO „Szeretem a szakmám” pá-

lyázat elsõ díját nyerte el a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum Inczédy
György Szakgimnáziuma, Szakközép-
iskolája és Kollégiuma. Õk mutatták
be a legkreatívabban, hogy mi minden
múlik a szakemberek tudásán.

KERÍTÉS A JÁTSZÓTÉRHEZ
Kerítést épített a Kertvárosban az

Írisz utcai játszótér köré a NYÍRVV
Nonprofit Kft. A munkálatokat a ját-
szóhely melletti útszakasz forgalma
tette szükségessé. Az idei évben rugós
játékkal, billenõhintával, csúszdával és
homokozóval is bõvítik a játszóteret.

MEGERÕSÍTETTÉK
A SÓSTÓI-TÓ PARTFALÁT

KÓRHÁZ: FEJLESZTÉS
A SÓSTÓI ÚTON IS

Azt már megszokhatta a lakosság, hogy
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház minden
telephelyén fejlesztések történnek, a Jósa
András Oktatókórház területén pedig óri-
ás beruházások folytak és folynak. Most a
Sóstói úti telephelyre is sor került. Az út
aszfaltozásával kezdõdik a folyamat, majd
a Pulmonológiai Osztály épületének re-
konstrukciójával folytatódik.

A Sóstói úti kórház területén található
út állapotán nyomot hagyott az idõ, több
évtizedes probléma oldódik meg az újra-
aszfaltozásával. Annyira rossz állapotban
volt már, hogy kátyúzással nem lehetett
helyreállítani, így az Állami Egészségügyi
Központ Vis Maior Bizottságának támoga-
tásával, 1600 négyzetméteren, közel 20
millió forintból teljesen megújítják. A mun-
kálatok már elkezdõdtek, a régi aszfalt fel-
marása megtörtént, jelenleg a közmû
fedlapok szintbehelyezése zajlik, áprilisra
pedig birtokba is vehetik az odaérkezõk.
A kivitelezés nem akadályozza a forgal-
mat, néhány napos lezárásra akkor kell
számítani, amikor majd az aszfaltozás fog
történni. Ennek pontos idõpontjáról sajtó-
közleményben fogják értesíteni a lakossá-
got és az idõ alatt egy szervizúton fogják

megoldani a betegek bejutását a kórház-
ba – mondta el kérdésünkre Tóth Imre, a
kórház mûszaki igazgatója. A fejlesztések
ezzel nem fejezõdnek be az intézmény-
ben, nemsokára megkezdõdhet a Pulmo-
nológiai Osztály épületének rekonstruk-
ciója is.

BETONOZZÁK A PARKOLÓHÁZAT

A Jósa András Oktatókórház területén
ideiglenes útlezárásra kell számítani, hi-
szen gõzerõvel épül az új, 5000 négyzet-
méter alapterületû, kétszintes parkolóház.
A födém betonozási munkálatai miatt áp-
rilis 17. és 23. között a Sebészeti tömb
keleti oldalát nem használhatják az oda-
érkezõk. Elõreláthatólag nyáron átadják
a parkolóházat, így már több mint 500
hely áll majd rendelkezésére az autóval
közlekedõk számára. – Egy külön parko-
lási rendszert fogunk üzemeltetni. A dol-
gozóknak lehetõségük lesz bérlet vásár-
lására és napijegyet is lehet majd venni.
Jelenleg intézményünkben az elsõ fél óra
ingyenes, ez nem is fog változni. Az új
díjtételeket pedig az igények felmérése
után fogjuk kialakítani – mondta el meg-
keresésünkre dr. Adorján Gusztáv fõigaz-
gató.

Péntek reggel a Sóstói-tó északi részét,
a sziget hídja és az Igrice híd közötti sza-
kaszt – mind a térkövezett sétányt, mind
a rekortán futópályát – a gyalogos- és ke-
rékpáros-forgalom elõl teljesen lezárták
a gépi munkálatok miatt.

Az omlás, csuszamlás elkerülése érde-
kében zúzottkõ borítást kapott az északi
part mintegy 50 méteres szakasza, a me-
der aljába pedig 20–50 kilogrammos kö-

vek kerültek támasztéknak. A tó eliszapo-
sodását is igyekeznek megelõzni a szak-
emberek. A kotrás helyett már korszerûbb,
egy Japánban kifejlesztett megoldást vá-
lasztanak Sóstón is. Különbözõ gomba-
spórákat és mikroorganizmusokat juttatnak
a vízbe, amelyek lebontják az iszapban
található szerves anyagokat – a technoló-
gia környezetbarát, sõt vitalizálja az élõ-
világot.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Már a leendõ parkolóház betonozásánál tartanak
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MEGSZÉPÜL A GÁRDONYI NYÍREGYHÁZÁN
25 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKBEN ÚJÍTJÁK FEL

Zajlanak a kivitelezési munkálatok a Gárdonyi Géza
Általános Iskolában. Az intézményt 25 millió forintból
újítja fel a Nyíregyházi Tankerületi Központ. A rekonst-
rukciók mellett létrehoznak egy új sportpályát és lecse-
rélnek 25 darab beltéri ajtót is. A fejlesztés április végére
fejezõdik be.

Jó ütemben haladnak a kivitelezési munkálatok a Nyír-
egyházi Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tag-
intézményében. Az épületet és a hozzá tartozó udvarrészt
36 éve adták át, így már szükségessé vált a rekonstrukció.
A megvalósításhoz szükséges közel 25 millió forintot a
fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ bocsátotta az
iskola rendelkezésére, így kijavítják a kézilabdapálya asz-
faltját, a belsõ udvar új, térkõ burkolatot kap és létrehoz-
nak egy mini sportpályát. A külsõ felújításon kívül, 25 darab
beltéri ajtót is kicserélnek.

MINI SPORTPÁLYÁT IS KIALAKÍTANAK

– Mindig figyeltünk arra, hogy karbantartsuk, de a 35
éves ajtók, az udvarnak az állapota szükségessé tette a
felújítást. Ebben az évben 24 millió 865 ezer forint érték-
ben megújul az épületünk. 25 beltéri ajtó cseréjére lett
lehetõség, illetve az udvar egy pormentes burkolatot kap.
Egy mini sportpályát tudunk kialakítani. Ezzel a gyerekek-

nek óriási örömöt okozunk, megszépül az iskolánk egyre
inkább – mondta el Ákli Istvánné, a Bem József Általános
Iskola Gárdonyi Géza Tagintézményének intézményveze-
tõje.

Áprilisban befejezõdnek a felújítási munkálatok, a je-
lenlegi diákok már a hónap végétõl élvezhetik a megújult
iskolát, a most beiratkozó ovisokat pedig szeptembertõl
várja a megszépült intézmény.          (Szerzõ: Kanócz Rita)
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ZOO SULI, SZIGLIGET, NAPKÖZIS TÁBOROK?
MÁR ÉRDEMES TERVEZNI!

A nyári szünet megtervezése évrõl évre nagy kihívás a
legtöbb szülõ számára. Ha a gyerekeket kérdezik, per-
sze, akad ötlet bõven és többségük, szerencsére, kivite-
lezhetõ is, legalábbis Nyíregyházán biztosan. Javában tart
a jelentkezés az önkormányzat 7 napközis táborába, va-
lamint Szigligetre, de alig két hét múlva már fogadja az
érdeklõdõket az állatpark Zoo sulija is.

Hagyományos ételek készítése a múzeumfaluban, csa-
patjátékok a Kis Vakond Táborban, focitábor Nyírszõlõs-
ben, balatoni hajókázás Szigligeten, vagy éppen Maj-
mozoo és Paripázoo az állatkertben. Idén is bõséges étlap
várja a nyíregyházi, vakációzó gyerekeket, legalábbis ami
a tábori kínálatot illeti. Már javában tart a jelentkezés az
önkormányzat nyári napközis táboraira, valamint Szigli-
getre, de május másodikától a Zoo suliba is.

NAPKÖZIS TÁBOR, 25 TURNUSBAN

Minden nyíregyházi lakhellyel rendelkezõ, nyíregyhá-
zi székhelyû alapfokú iskolában tanuló gyermek jelent-
kezhet az önkormányzat által szervezett nyári táborba.

– Az iskolákban a helyi szervezõknél lehet jelentkezni
május 4-én 10 óráig. Az ehhez szükséges jelentkezési la-
pot, illetve egyéb tudnivalókról fölvilágosítást szintén õk
adnak. Hét tábori helyszínre és 25 turnusba fogadjuk a
kisdiákokat. 1600 gyermek részvételét tudjuk biztosítani
ezekre – tájékoztatta szerkesztõségünket Sziky Károlyné
programkoordinátor.

SZIGLIGET JÚNIUSTÓL

A nyári napközis táborok mellett, idén is várja a nyíregy-
házi gyerekeket Szigliget. Az egyhetes turnusban számos
programon vesznek részt a tanulók, idén 9 turnus indul és
már lehet rá jelentkezni. Tavaly ezren töltöttek el egy-egy
hetet a város tulajdonában és a NYÍRVV Nonprofit Kft. fenn-
tartásában lévõ táborban, de várhatóan idén is telt házzal
fog mûködni – tudtuk meg dr. Hudákné Fábián Nóra szak-

A NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOROK
HELYSZÍNEI ÉS TURNUSAI

Múzeumfalu – 2 turnus
(Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Tölgyes utca 1.)
1. turnus: 2018. június 18. – június 22.
2. turnus: 2018. június 25. – június 29.

Kis Vakond Tábor – 8 turnus
(Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Szódaház utca 4–6.)
1. turnus: 2018. június 18. – június 22.
2. turnus: 2018. június 25. – június 29.
3. turnus: 2018. július 2. – július 6.
4. turnus: 2018. július 9. – július 13.
5. turnus: 2018. július 16. – július 20.
6. turnus: 2018. július 23. – július 27.
7. turnus: 2018. július 30. – augusztus 3.
8. turnus: 2018. augusztus 6. – augusztus 10.

Úszótábor – 4 turnus
(Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola,
Nyíregyháza, Bethlen G. u. 16.)
1. turnus: 2018. június 25. – június 29.
2. turnus: 2018. július 2. – július 6.
3. turnus: 2018. július 9. – július 13.
4. turnus: 2018. július 16. – július 20.

Sóstóhegyi Nyelvi Tábor – 4 turnus
(Szabó Lõrinc Tagintézmény,
Nyíregyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 6.)
1. turnus: 2018. július 2. – július 6.
2. turnus: 2018. július 9. – július 13.
3. turnus: 2018. július 16. – július 20.
4. turnus: 2018. július 23. – július 27.

Szõlõskerti Angol Nyelvi Tábor – 2 turnus
(Szõlõskerti Tagintézmény,
Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Kollégium u. 54.)
1. turnus: 2018. július 2. – július 6.
2. turnus: 2018. július 9. – július 13.

Focitábor – 3 turnus
(Szõlõskerti Tagintézmény,
Nyíregyháza-Nyírszõlõs, Kollégium u. 54.)
1. turnus: 2018. július 16. – július 20.
2. turnus: 2018. július 23. – július 27.
3. turnus: 2018. július 30. – augusztus 3.

Göllesz Tábor – 2 turnus
(csak az iskola tanulói részére):
(Göllesz V. Speciális Szakiskola és Általános Iskola,
Nyíregyháza, Báthory u. 30.)
1. turnus: 2018. július 16. – július 20.
2. turnus: 2018. július 23. – július 27.

mai koordinátortól, táborvezetõtõl. Az elsõ turnus június
18-án kezdõdik, az utolsó augusztus 19-én ér majd véget.
Jelentkezni szintén a helyi szervezõknél lehet.

ZOO SULI, TÍZ PROGRAMMAL

Idén is, mint minden évben, megrendezik a Nyíregyhá-
zi Állatpark nyári táborát, a Zoo sulit, ahol a gyermekek
megismerkedhetnek az állatpark lakóival és kulisszatitka-
ival. A suli falai között, s persze kint a természetben a
nyári vakáció alatt a táborlakók – 20 fõs csoportokban –
szakképzett pedagógusok és fõiskolai hallgatók vezetésé-
vel bepillanthatnak a Nyíregyházi Állatpark mindennapi
életébe, megismerkedhetnek az állatokkal, és számos

olyan érdekességet is megtudhatnak róluk, ami az egy-
szerû látogató elõtt titok marad. A heti turnusokban, mely
8.00–16.00 között hétfõtõl péntekig zajlanak, 10 program-
ban vesznek részt a gyerekek (délelõtt és délután forgó-
színpadszerûen jutnak el más-más állatcsoporthoz).

ZOO SULI IDEI TURNUSAI
Június 18–22. Június 25–29.
Július 2–6. Július 9–13.

A jelentkezési feltétel írás, olvasás, s az elsõ osztály befe-
jezése. Jelentkezni 2018. május 2-tõl lehet telefonon ke-
resztül vagy személyesen.               (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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BALLAGÁS: ÉTTERMI TELT HÁZ VÁRHATÓ NYÍREGYHÁZÁN
EZER SZÁMRA KÉSZÜLNEK A TÖLTÖTT KÁPOSZTÁK

Alig két hét van hátra a középiskolai ballagásokig. Ilyen-
kor amellett, hogy a végzõsök búcsút intenek a diákévek-
nek, a rokonság is összegyûlik, hogy megünnepelje mindezt
egy kiadós ebéd vagy vacsora közben. Persze, csak ha van
hol. A legtöbb nyíregyházi étterem ugyanis a foglalások miatt
már hónapokkal ezelõtt telt házat jelentett be a május
negyedikei – és az azt megelõzõ – hétvégére...

A ballagás nagy esemény nemcsak a végzõsöknek, ha-
nem a szülõknek is. A diákoknak el kell dönteni, hová
menjenek el fodrászhoz, vagy éppen milyen legyen az
ünnepi smink és a menü, a szülõknek pedig „nincs más
dolguk”, mint meghúzni a kiadások felsõ határát és per-
sze mélyen a zsebbe nyúlni. A legtöbben e kitüntetõ alka-
lomra már jóval elõbb felkészültek és megszervezték an-
nak minden részletét, de aki a vendéglátói ebédhez vagy
vacsorához most akar asztalt foglalni, az már jócskán el-
késett. Pár telefon után kiderült, Nyíregyházán nem egy
olyan étterem van, ahol már fél évvel ezelõtt sem akadt
szabad hely.

VAN, AKI MÉG MOST KAPKOD

– Alig van már szabad helyünk. 8-10-20 fõs cso-
portokat várunk. A tudatos ballagók már fél-egy évvel
ezelõtt foglaltak nálunk, de bizony vannak még olya-
nok, akik most kapkodnak és keresnek minket. Egysé-
ges menüsorokat ajánlottunk ki a „nagy napra”, hi-
szen ekkora létszámnál ez a legcélszerûbb – mond-
ták a Széchenyi Étteremben.

RAGASZKODNAK A HÚSLEVESHEZ

– Nemcsak május 4-én jönnek hozzánk ünneplõ
családok, hanem már április 28-án is, hiszen vannak
iskolák, ahol a megszokottól egy héttel hamarabb tart-
ják meg a ballagást. Van egy 25 fõs kistermünk, illetve
egy 80 fõs nagyobb termünk, de ezek is már 80 szá-
zalékban megteltek. A tendencia azt mutatja, hogy 2–
3 hónappal az esemény elõtt foglalták le nálunk az
asztalokat, de olyan is van, aki már tavaly. Persze,
még most is jönnek hozzánk érdeklõdõk folyamato-
san. A 10–30 fõs csoportokra jellemzõ, hogy a hagyo-
mányos ételekhez ragaszkodnak: idén is a húsleves
és a négyszemélyes tálak a legnépszerûbbek – közöl-
ték a Chloé New Yorkban.

100 SZÁZALÉKOS KIHASZNÁLTSÁG

– Nálunk már 100! százalékos az étterem kihasználtsá-
ga, teljes telt házzal várjuk a ballagás napját – mondta a
Lugas wellness hotel és étterem egyik munkatársa, kiegé-
szítve némi magyarázattal.

– 150-en jelentkeztek be hozzánk május 4-ére, vannak,
akik ünnepi ebédre, míg mások vacsorára jönnek. A legki-
sebb csoportunk 10 fõs lesz, míg a legnagyobb 30. A ta-
pasztalat az, hogy a ballagók két hónappal elõre foglaltak
nálunk asztalt, de folyamatosan vannak még érdeklõdõk

most is. Tavaly svédasztalos ebéddel és vacsorával vártuk a
vendégeinket, akkor annak nagy sikere volt, ezért a „ha-
gyományt” idén is folytatjuk. Két-három fajta leves lesz az
asztalon, nyolcfajta fõétel, és persze desszertek is.

HÚSLEVES ÉS SÜLTES TÁL,
LEGALÁBB TIZENÖT FÕRE

– A többség már januárban lefoglalta nálunk az asztalt,
teljesen telt ház lesz nálunk – tudtuk meg az Eperjes étte-
rem étteremvezetõjétõl, aki a menükínálatra is kitért. – Az
ünneplõ családokról azt lehet elmondani, hogy általában
15–20 fõs csoportokban érkeznek. A déli foglalásoknál a
húsleves, a töltött káposzta és a sültes tálak a népszerûek,
akik pedig vacsorázni érkeznek, azoknál inkább csak a
sültes tálak és a sütemények. Az „ünneplés” nemcsak
május 4-ére korlátozódik, hiszen már az azt megelõzõ
hétvégén is jönnek hozzánk ballagók.

BÕSÉGES A VÁLASZTÉK

Bár körkérdésünkbõl az derül ki, hogy a nyíregyházi
éttermekben már teljesen vagy legalábbis háromnegyed
részben telt házzal készülnek a ballagás napjára, aki még
eddig halogatta a foglalást, az se adja fel. Érdemes érdek-
lõdni, hiszen szerencsére, bõséges a választék a szabolcsi
megyeszékhelyen.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ENIKÕ LETT MAGYARORSZÁG LEGSZEBB MENYASSZONYA
A KRAKKÓI LÁNYKÉRÉS UTÁN ÁLOMESKÜVÕ VÁR RÁ

fõszervezésében. Magyarország hét legszebb menyasszo-
nya négy-négy kollekcióban vonult végig a nagyérdemû
elõtt az exkluzív kifutón. Elõször egy laza, elegáns öltö-
zetben, majd alkalmi, menyecske- és végül menyasszo-
nyi ruhában csodálhatták meg õket az érdeklõdõk.

– Mi, menyasszonyok hamar megtaláltuk a közös han-
got, így nagyon kellemesen telt a nap. A szervezõk is úgy
rendezték be az exkluzív Balaton-parti éttermet, mintha
egy esküvõi helyszínen lennénk. Úgy éreztük, mintha a
nagy napunk fõpróbája lenne.

A korona végül Enikõ fejére került. A menyasszony olyan
ajándékokkal lett gazdagabb, mint – többek között – Ha-
lász Éva egyedi menyasszonyi ruhája a jeles alkalomból,
luxusautó egy hétre, valamint utazásra, szépészeti keze-
lésre, esküvõszervezésre szóló nagy értékû utalványok.
Idén meglesz az álomesküvõjük, de addig is vár rá teendõ
bõven: Tavaly óta folyamatosan játsszák – nagy sikerrel –
2 havonta a We Will Rock You Queen-dalokból álló mu-
sicalt, emellett a Super Troupers csapatával Abba-dalok-
ból álló show-t mutat be az ország számos pontján, és
készül az október ötödikei Dr. Szöszi musical bemutató-
jára, amiben Serena karakterét alakítja majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A menyasszonyok között középen Moravszki Enikõ (Fotó: Hirling Bálint / Origo)

Minden nõ gyermekkora óta arról álmodozik, hogy egy-
szer elé áll a herceg fehér lovon, és a tökéletes napon
majd az õ oldalán vonul be az oltár elé, hogy kimondhas-
sák a boldogító igent. A Nyíregyházán született Moravszki
Enikõ a tündérmesébõl a valóságba csöppent. A lovas hin-
tós lánykérés után idén egy álomesküvõ vár rá: õ lett Ma-
gyarország legszebb menyasszonya, ami mellé a nagy
napra jár egy luxusautó, teljes körû esküvõszervezés, ruha
és többek között frizura is.

Szinte napra pontosan két év telt el azóta, hogy a Nyír-
egyházi Napló hasábjain bemutattuk a kedves olvasók-
nak Moravszki Enikõt, a Nyíregyházán született énekes-
nõt, aki a Vasvári Pál Gimnázium után a Pesti Broadway
Stúdió hallgatója volt: azóta pedig már sikert sikerre hal-
moz. Játszott az operettszínház több mint egy tucat musi-
caljében, és vokalistaként is közremûködik Magyarország
kiemelkedõ énekesei mellett. Az elismerés azonban most
nem csak a szakma terén érte utol. Szombaton, Budapes-
ten az õ fejére került a korona és lett a „2018 Legszebb
Menyasszonya Szépségverseny” abszolút gyõztese.

„TUDOM, MELLETTE JÓ HELYEN VAGYOK”

– A párommal 2,5 évvel ezelõtt ismerkedtünk meg
egy internetes társkeresõ oldal segítségével. Messze áll
tõlem ez a fajta társkeresés, viszont életem legjobb lé-
pése volt. Amikor legelõször felhívott, olyan érzésem
támadt, mintha ezer éve ismerném. Majd randi randit
követett és tudtuk, mi együtt akarunk lenni. Hálásak
vagyunk azért, hogy a megfelelõ idõben találkoztunk.
Elõtte rengeteget tapasztaltunk, hibáztunk, tanultunk,
és mikor megtalálod a megfelelõ embert, annál bizton-
ságosabb érzés nincs. Tudod, hogy jó helyen vagy.

400 MENYASSZONY KÖZÜL Õ AZ ELSÕ

Enikõ kezét két év után kérte meg a párja, idén pedig
már együtt oltár elé is állnak. Pont az esküvõszervezés
közepette talált rá az „Esküvõ Okosan” weboldalra, ame-
lyen meghirdették a „2018 Legszebb Menyasszonya” ver-
senyt.

– A párommal épp prémium autót nézegettünk a nagy
napra, amikor láttam, hogy a nyertes menyasszony a ren-
geteg ajándék mellett 1 hetes használatra megkap egy
BMW X2-est. Ezt egy jelnek vettem, úgyhogy jelentkez-
tem is a versenyre. 400-an indultunk a megmérettetésen.
Az elõdöntõbe 100 lány került be, a középdöntõbe pedig
már csak 7 menyasszony. Ebbõl internetes szavazással

ketten jutottak tovább, további 5 lány pedig a zsûri (Zsidró
Tamás, Halász Éva, Toman Szabina és Takács Nóra) által
került be, mint ahogyan én is.

HÓZIVATAROS LÁNYKÉRÉS?

– Két év után kérte meg a párom a kezem. Zakopa-
néba mentünk egy pár napos kiruccanásra. Mint meg-
tudtam, az eredeti terv az volt, hogy a szálloda elõtt
vár ránk egy lovas szán, amivel elmegyünk a helyi
kápolnához és ott megkéri a kezemet. Viszont rendkí-
vüli hózivatar támadt és így nem érkezett meg a szán.
A võlegényem gyorsan rögtönzött, és másnap elvitt
Krakkóba, ahol bérelt egy lovas hintót, amivel körbe-
jártuk a város legszebb pontjait. Amikor már teljesen
belefeledkeztem a gyönyörû látványba, egyszer csak
feltette a nagy kérdést. Igen-t mondtam!

EXKLUZÍV HELYSZÍNEN

A szépségverseny döntõjét Vonyarcvashegyen, a Players
Pool and Lounge étteremben tartották meg, Gál Katalin
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KINYITJUK A TITKOK AJTAJÁT: ÍGY LEHETÜNK BOLDOGOK
EXKLUZÍV INTERJÚ PROFESSZOR DR. BAGDY EMÕKE PSZICHOLÓGUSSAL

Legyen szó fiatalról vagy idõsrõl, mindenki azért küzd
a mindennapokban, hogy egyszer megtalálja és elérje a
valódi boldogság forrását. De mit is jelent valójában bol-
dognak lenni? Pénz, család, barátok, szerelem? Dr. Bagdy
Emõke szerint a megoldás közelebb van, mint gondol-
nánk...

Az ember élete jelentõs részét a kereséssel tölti. Köz-
ben persze rengeteget tapasztal, csalódik és hibázik, míg-
nem megtalálja az igazi boldogságot. De merre is kell el-
indulni az úton? Mi kell ahhoz, hogy kijelenthessük, bol-
dogok vagyunk? Professzor dr. Bagdy Emõke klinikai szak-
pszichológus, pszichoterapeuta, szupervizor, a pszicho-
lógiatudomány kandidátusa, 2010-tõl professor emeritusa,
évtizedek óta kutatja és hirdeti az egészséges lelki mûkö-
dés tanait, mutatja a boldog és a kiegyensúlyozott élet felé
vezetõ utat. Médiaszereplései, ismeretterjesztõ könyvei
tették a hazai klinikai pszichológia királynõjévé. Már több
mint 1200–1300 elõadást tartott, ebbõl kettõt a közelmúlt-
ban, Nyíregyházán is: márciusban a Váci Mihály Kulturá-
lis Központban, kedden pedig a nyíregyházi  Móra  Fe-
renc Általános  Iskola  Petõfi Sándor Tagintézményében.
Itt beszélgettünk vele...

VISSZATALÁLNI AZ ÚTRA

Ha szeretetben vagyunk, jó kapcsolataink vannak,
akkor megtaláltuk a boldogságot. Ha ez nem így van,
akkor vissza kell találnunk a boldogságforrásokhoz.
Hogy mik ezek? Párkapcsolat, család, családi élet,
gyerekek, közös programok, evés, ivás, együttlét. Ezek
mind elemi dolgok. Fontos, hogy tudjunk egymásra
figyelni, minõségi idõt együtt tölteni, jól érezni ma-
gunkat. Ha ez megvan, sokkal jobb lesz a lelki közér-
zetünk. Egymáson rengeteget tudunk segíteni.

EGYEDÜL NEM MEGY

– Nagyon magunkra vagyunk hagyva a világban. Egy
konzumkultúrában, fogyasztói kultúrában élünk, ami indi-
vidualizál – az egyént helyezi a középpontba – és arra ne-
vel, arra ösztönöz, hogy csak magunkkal törõdjünk, ne fog-
lalkozzunk embertársainkkal. Így pedig háttérbe szorítjuk
azt a tényt, hogy társas lények vagyunk. Nem tudunk egy-
más nélkül meglenni. Úgy van szükségünk a másikra, mint
magára az életerõre. Tõle kapjuk az életkedvet. Segíteni a
másiknak, figyelni a másikra, törõdni a másikkal – nagyon
fontos lenne, de mi csak magunkkal törõdünk, csak azzal

foglalkozunk, ami nekünk jó. Pedig ahogy az õsi szlogen is
tartja: egyedül nem megy – kezdte a beszélgetést.

BIZALMAT KELL ADNI

– Aki tud bizalmat adni, az tud felelõsséget vállalni és
elkötelezõdni. Ez az identitásunknak a három legfonto-
sabb forrása. Aki ezt a hármat tudja, az felnõtt. Az embe-
rek jelentõs része azonban nem tud adni, de kapni akar.
Ebbõl következik, hogy egymásnak se boldogságot, se bi-
zalmat adni nem tudunk, és aztán persze, hogy boldogta-
lanok vagyunk.

A BOLDOGSÁG FÉSZKE

– Bebizonyította a tudomány, egy 75–100 évig tar-
tó hosszmetszeti vizsgálattal, hogy a legfontosabb: le-
gyen jó párkapcsolatod, családi életed, egy szûk, ám-
bár nagyon szoros baráti kapcsolatod, hogy a szeretet
legyen elég uralkodó az életedben, tudj kit szeretni és
téged is eléggé tudjanak szeretni. Ha ezekkel rendel-
kezel, akkor megvan a boldogság fészke. Persze, ha
még ehhez azt a tevékenységet tudod folytatni, vagyis
a munkád olyan, amit szeretsz, akkor kerek egész az
életed. Megkeresni, hogy mi az a munkában, ami en-
gem boldogít, ez maga a mûvészet. De megéri a rá-
fordítást.

KRÍZIS AZ ÉLET CSÚCSÁN

A pszichológus szerint az életkor és a boldogság igen
sajátos viszonyban áll egymással. Tavaly mutatott rá ugyan-
is a nemzetközi boldogságvizsgálat, hogy létezik egy úgy-
nevezett élet derekán bekövetkezõ völgy. Világszerte külsõ
tényezõktõl, anyagi jóléttõl függetlenül ilyenkor elõáll egy
olyan állapot, amikor rosszabbul érezzük magunkat a
bõrünkben és az életminõségünk is romlik.

– Ez az állapot valahol az életünk felénél következik
be, ami tulajdonképpen egy fordulat a lelki életben és krí-
zisértékû. Meg kell újra tervezni azt, hogy hogyan tovább,
és számot kell vetni azzal, hogy addig már mit értél el, mi
az, amit még várhatok, mi az, ami még belefér az élet-
idõmbe. Ez olyan törésvonalat okoz az ember életében,
ami miatt világszerte az embereknek az életminõsége ki-
csit rosszabb. Idõs korban azonban egy olyan fajta belsõ
érzelmi állapot tud kialakulni, ami szabaddá teszi a lelket
és boldogságérzést ad. „Én már megtettem, amit kellett,
már nagy elvárások nem állhatnak velem szemben fönn,
már nem parancsolhat nekem senki más, már szabad va-
gyok, hogy úgy éljek, ami még hátra van, az elég jó le-
gyen. Akinek van utódja, gyermeke és unokája, az tudja,
mi az idõskori boldogság.”

„NE FELEJTSÜNK EL EMBERNEK LENNI”

– Mind a motivációs, mind a pszichológiai elõadások
arról szólnak, hogy ne felejtsünk el embernek lenni. Emel-
kedjünk fel az emberi méltóság szintjére és akkor egy-
mást boldoggá is tudjuk tenni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A boldogság a világon a legszubjektívebb dolog. Illé-
kony és változékony – vallja dr. Bagdy Emõke. Szerinte
az adja a boldogság megélésének igazi örömét, hogy egy-
szer fönn vagyunk, egyszer lenn. A rossznak a megtapasz-
talása ugyanis még jobban lehetõvé teszi, hogy a jónak az
örömét át tudjuk élni. Kell a kontraszt élmény, hogy na-
gyon tudjuk értékelni.
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NYÍREGYHÁZA FONTOS CÉLPONT

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK
A REPTÉREN

 
Rövidesen újabb milliárdos fejlesztések kezdõdnek el

a debreceni reptéren. Errõl már a járatfejlesztési igazgató
számolt be. Tamás László elmondta, új terminál épül és a
légi irányítás is biztonságosabbá válik.

– További infrastrukturális fejlesztések várhatóak a re-
pülõtéren, amelyek a következõ 1-2 évben fognak meg-

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények mû-
ködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI
rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes képviselõ-
ket, hogy a 2018/2019-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2018. május 2-3. (szerda-csütörtök) 7.30–18.00 óra között
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

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

Az óvodába a 2018/2019-es nevelési évre a 2015. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2018/2019. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges kitölteni,
amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni, vagy letölthetõ
a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról. A kitöltött jelentkezési lapot az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni.

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

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

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

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

Az a szülõ, aki felmentést kér a kötelezõ óvodai nevelésben való részvétel alól, az
óvodai beiratkozás kezdõ napjáig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzõhöz, a másolatát pedig a kötelezõ felvé-
telt biztosító óvoda vezetõjéhez.

Ha a szülõ nem önkormányzati (pl. egyházi, egyéb) fenntartású óvodába kívánja beírat-
ni a gyermekét, akkor a felmentési kérelmét az óvoda fenntartójához nyújtja be, a másola-
tát küldi meg a területileg illetékes jegyzõnek.

Nyíregyháza, 2018. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Milliárdos fejlesztések valósulnak meg a közeljövõben
a debreceni reptéren, emellett növekszik az innen induló
és ide érkezõ járatok száma, valamint egyre több cél-
pontra lehet repülni a hajdúsági megyeszékhelyrõl. Errõl
számolt be a repülõtér járatfejlesztési igazgatója Nyír-
egyházán. Március végétõl például heti három helyett már
öt járatot üzemeltet a Lufthansa Münchenbe. A Német
Turisztikai Hivatal szerint nemcsak a vállalkozóknak, kint
munkát vállalóknak, hanem a magánszemélyeknek is ér-
demes felkeresni Németországot.

2017-ben 320 ezer utas fordult meg a hajdúsági me-
gyeszékhely termináljában. Tel-Avivtól, Münchenen át
Londonig, nyolc városba lehet innen eljutni és a nyári sze-
zonban több mint 30 járat szállítja az utasokat a nagyvi-
lágba. A reptér jelentõségét bizonyítja, hogy március 25-
tõl a Lufthansa heti 3-ról 5-re növelte a müncheni járatok
számát. Ezzel a nyíregyházi üzletemberek, munkaválla-
lók és turisták számára is kedvezõ áron, rugalmas idõpont-
ban lehet eljutni Bajorország fõvárosába.

– Mi számítunk  –  akár szabadidõs utazásról legyen szó,
akár céges utazásról  –  a nyíregyházi utasokra is, hiszen
Nyíregyháza egy nagyon fontos gazdasági és turisztikai
célpont is, akár beutazásról van szó, akár kiutazásról –
mondta el Antal Gábor, a Lufthansa Group country
managere.

valósulni. Egyik az ILS 2 upgrade, illetve az air traffic, azaz
a légi irányítás, ezáltal mind a leszállás, mind a felszállás
még biztonságosabb lesz. Illetve az air traffic miatt továb-
bi járatokra, más légitársaságok forgalmára is számítunk.

A debreceni repülõtér arra számít, hogy a fejlesztések
és az egyre bõvülõ járatszámok nagyobb forgalmat is ge-
nerálnak. Számításaik szerint idén 350–360 ezer utas for-
dul majd meg a terminálon.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

VASÚTI REZSICSÖKKENTÉS:
JEGYET AUTOMATÁBÓL!

Gyakran elõfordul, hogy a nagy pálya-
udvarokon, így a Nyíregyházán is, egy-egy
forgalmasabb napon kígyóznak a sorok a
vonatjegyekért. A közeljövõben azonban
úgy tûnik, javul majd a helyzet: a jegypénz-
tárak „kisegítõiként”, jegykiadó automa-
tákat helyeznek el az épületben.

A nyíregyházi csomópont kiemelt sze-
repet tölt be a MÁV állomásai között – tájé-
koztatta szerkesztõségünket a társaság
kommunikációs igazgatósága. Amellett,
hogy két jelentõs vasúti fõvonal érinti, na-
ponta átlagosan ötezer fizetõ utas fordul
meg itt. Éppen ezért, a közeljövõben euró-
pai uniós társfinanszírozással, közel ötmil-
liárd forintból megújítják a jegyautomata-
hálózatot és modern, érintõképernyõs jegy-
értékesítõ automatákat telepítenek elsõsor-
ban a nagy forgalmú budapesti pályaud-
varokra és az elõvárosi vasútvonalak egyes
állomásaira, valamint a nagyobb utasfor-
galmú állomásokra, így a tervek szerint,
Nyíregyházára is. Az új jegyértékesítõ au-
tomaták egyesítik és ki is bõvítik elõdeik
és az internetes jegyátvételi kioszkok fel-
adatkörét, vagyis vasúti bérlet és menetjegy
vásárlására, valamint az interneten megvál-
tott jegyek kinyomtatására egyaránt alkal-
masak lesznek. Az utasok az internetes
vásárlás segítségével és a jegykiadó auto-
maták igénybevételével elkerülhetik majd
a pénztárak elõtti sorban állást.

TÖBB MINT EGYMILLIÓAN
ÉLTEK VELE

A jegykiadó automaták forgalmára nem
lehet panasz, azokból 21 százalékkal töb-
ben vásárolták meg az öt százalékos en-
gedménnyel árult jegyet – tudtuk meg. Az
online megváltható és a vonatokon akár
mobiltelefonon is bemutatható, 10 száza-
lékos kedvezményû  e-vonatjegyet  a de-

KÖLTSÉGHATÉKONY
ÉS KÉNYELMES

– A jegyértékesítõ automaták telepí-
tésének két fõ célja van. Egyrészt biz-
tosítani a jegyvásárlást jegypénztár hi-
ányában, illetve zárvatartás idején is.
Másrészt pedig nagy utasforgalmú ál-
lomásokon a meglevõ pénztárak mel-
lé még több értékesítési kapacitást biz-
tosítani a sorban állások elkerülése ér-
dekében. Jegyértékesítõ automaták te-
lepítésével mindez a költséghatékony-
ság, kényelem, lefedettség együttes
szempontjából optimálisan valósítha-
tó meg – hangsúlyozta az igazgatóság.

cemberi menetrendváltás óta 56 százalék-
kal többen vásárolták meg, mint az egy
évvel ezelõtti azonos idõszakban. A de-
cemberi menetrendváltáskor bevezetett, 5,
10 és 20 százalékos csatornakedvezmé-
nyek tehát népszerûnek bizonyulnak, azok-
kal mostanáig több mint egymillióan éltek.
Az utasok már több mint 160 millió forin-
tot spóroltak a vasúti rezsicsökkentéssel.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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GYERMEKKÖNYVHÓNAP: BÖJTE CSABA NYÍREGYHÁZÁN

A Családok Éve, a Mátyás-emlékév, Mándy Iván szüle-
tésnapja, az anyák napja, de még a Madarak és Fák Nap-
ja is egy-egy alkalmat ad a könyvekkel, az olvasással és
az alkotókkal való találkozáshoz a gyermekkönyvhónap
négy hete alatt. Idén 45. alkalommal rendezik meg a gye-
rekek olvasóvá nevelését, a gyermekkönyveket közép-
pontba helyezõ, színes rendezvényeket kínáló program-
sorozatot.

Ez évben 38 rendezvény lesz, melybõl 25 a Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyermekkönyvtá-
rának szervezésében, 13 program pedig a települési könyv-
tárakban (Tiszavasváritól Pusztadobosig) zajlik majd. Ezek-
ben szerepel interaktív zenés mûsor, kézmûves foglalko-
zás, könyvtárhasználati, vers- és prózamondó verseny,
cimbora klub, illetve irodalmi séta is.

ÓRIÁSI ÉLMÉNY
A legnagyobb élményt talán mégis az alkotókkal való

találkozás nyújtja. Itt lesz a nyíregyházi születésû, gyer-
mek- és ifjúsági könyvek szerzõje, Nógrádi Gábor, a Szent

Május 11-én 11.00 és 14.00: Családi nap – a Családok
Éve jegyében. Vendégek: Nógrádi Gábor, Molnár Ágnes.
Május 14-én 9.00: „Csutak és a többiek” – Városi han-
gosolvasás-verseny.
Május 16-án 10.00: „Szóló szõlõ, mosolygó alma, csen-
gõ barack” – vidám verses mesék. Gálik Margit könyvé-
nek interaktív bemutatója.

PROGRAMKÓSTOLÓ

2018. ÁPRILIS 23–MÁJUS 24.

Johanna Gimi és a Bexi sorozat írója, Leiner Laura, Telegdi
Ágnes, Gálik Margit, Molnár Ágnes és Víg Balázs, de Bes-
senyei Gábor is, akinek a Könyvmolyképzõ Kiadónál je-
lent meg A jövõ harcosai fantasy-regénysorozata. A me-
gyei gyermekkönyvhónap vendége lesz Böjte Csaba, a
Szent Ferenc Alapítvány Érmihályfalvi Iskolaotthonának
vezetõje és néhány növendéke – akik betekintést nyújta-
nak életükbe, tevékenységükbe.

Ünnepélyes megnyitó: április 23-án 10.00 órától: A
„Családi kör” c. megyei rajzpályázat eredményhirdeté-
se, díjkiosztása és kiállításmegnyitója. Közremûködik:
Vidám Manók együttes.
Május 7-én 10.00: Telegdi Ágnes író-olvasó találkozója.
Május 10-én 14.00: Leiner Laura dedikálása.

Fo
tó

: 
ar

ch
ív



SZÍNHÁZ

2018. ÁPRILIS 20.12

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 21., szombat 19.00 Don Carlos, Simor kombinált és nagyszínpadi bérlet, Nagyszínpad

19.30 A rózsák háborúja, Bérletszünet, Krúdy Kamara
Április 23., hétfõ 9.30 Maszmók Afrikában, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
Április 24., kedd 9.30 Maszmók Afrikában, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
Április 25., szerda 9.30 Maszmók Afrikában, Óz bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
Április 26., csütörtök 10.00 Maszmók Afrikában, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
Április 27., péntek 9.30 Maszmók Afrikában, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 Maszmók Afrikában, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió

PIPOGYA FÉRJ, NÕFALÓ VAGY SZOBALÁNY?
TÓTH ZOLKA MÁR NEGYEDSZÁZADA A SZÍNPADON

Hamarosan negyedszázada lesz, hogy Tóth Zolka sta-
tisztaként elõször lépett a Móricz Zsigmond Színház szín-
padára. Thália világa annyira magával ragadta, hogy at-
tól kezdve igazán soha nem volt képes elszakadni tõle.

– Verebes István frissen kinevezett igazgatóként elsõ al-
kalommal rendezett Nyíregyházán – emlékszik vissza a kez-
detekre Zolka. – Az Othellóhoz keresett statisztákat; én is
jelentkeztem. Abban az idõben a Bessenyei Színkör tagja
voltam, s Illyés Ákos barátommal együtt bekerültünk a hét
kiválasztott közé. A Shakespeare-drámában a fõszerepeket
olyan remek színészek alakították, mint Safranek Károly,
Csoma Judit vagy Horváth László Attila. Ettõl kezdve a leg-
hõbb vágyam az volt, hogy színész legyek. Az évek során
számtalan remek elõadásban játszottam, amelyek közül kü-
lönösen közel áll a szívemhez az Õrült nõk ketrece, ame-
lyikben Jacob voltam, a szobalány, a Csárdáskirálynõben a
mókás természetû táncos komikust, Bóni grófot játszottam,
a nagyszerû Szibériai csárdást pedig hamarosan Szatmár-
németiben is elõadjuk. A pici szerepeket is kedveltem, ilyen
például az, amit a Légy jó mindhaláligban alakítottam.

TÖBBSZÖR MEGCSALTÁK
Mint Zolka lapunknak elmondta, az idei évadban elõ-

ször a Chicago címû musicalben Roxie Hart férjeként lé-
pett színre. Õ egy hiszékeny, tutyimutyi ember, aki imádja
a feleségét, pedig a nõ többször megcsalja. Még az asszony
által elkövetett gyilkosságot is magára vállalná, ám amikor
egyértelmûvé válik Roxie hûtlensége, õ adja fel a rendõrsé-
gen a nejét, akit kettõs szereposztásban Zsigmond Emõke
és Czvikker Lilla játszanak. Csöppet sem jelent gondot Zolka
számára, hogy hol az egyik, hol a másik színésznõ a „fele-
sége”, sõt, ez izgalmasabbá teszi az elõadást. Kedveli azt a
Hartra nagyon jellemzõ részt a darabban, amikor búcsú-
zásként megszólal: „Az abgangomat kérem!”, ami a sze-
replõ feltûnõ távozását jelenti, amit a nézõk viharos tapsá-
nak kell követnie. Persze nem történik semmi, amire azt
mondja: „Na, jó, mindegy!”, s kiballag. A Don Carlosban a
királyi udvar  gyóntatóját  alakítja, egy Richelieu bíboros-
hoz hasonló, intrikus embert, akinek egy célja van, hogy a
király maradjon a trónon, ezért mindenkit, aki mást akar,
igyekszik megakadályozni  célja elérésében.

NÕFALÓ A BALEKBEN
– Már nagy elánnal próbáljuk Feydeau bohózatát, A

balekot, amelyikben Max leszek – folytatta Zolka. – A

másik férfi fõszerepet, Gustave-ot Rák Zoltán alakítja. A
nõfaló Maxként Gustave feleségét követem hazáig, be is
megyek a lakásba, de csak akkor jövök rá, hogy a csinos
hölgy a barátom felesége. Innentõl kezdõdnek az egymás-
ba fonódó hazugságok. Borzasztó energiákkal kell játsza-
ni a bohózatot, nagyon lényeges a pontosság; tudni kell
poentírozni, hogy „bejöjjön” a nézõk nevetése. A bohó-

Tóth Zolka a Don Carlos címû darabban

zat szédítõ ritmusát vágy és hazugság, álmok és a könyör-
telen valóság komikus ütközése adja: mindenki másra
vágyik és mást kap, mint amit szeretne, azért, hogy a vé-
gén rájöjjön: talán mégis amellett a legjobb, aki a társa.
Vagy mégsem? A szereplõk állandó stresszben élnek, ne-
hogy lebukjanak a házastársak elõtt, de kiderül, mások
sem bûntelenek...                        (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Fotó: Trifonov Éva



OKTATÁS

2018. ÁPRILIS 20. 13

NEKROLÓG
EMLÉKEZÉS DR. PIKÓ KÁROLYRA

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház Jósa András Oktatókórháza egy nagy
formátumú orvos egyéniséget és egykori vezetõt veszí-
tett dr. Pikó Károly halálával.

Intézményünk egykori fõigazgatóját, orvosigazgatóját,
az ország elsõ sürgõsségi osztályának alapítóját intéz-
ményünk saját halottjának tekinti. Tanítványa, utódja,
dr. Domokos Gabriella, a Jósa András Oktatókórház Sür-
gõsségi Betegellátó Centrumának osztályvezetõ fõorvo-
sa emlékezik vissza rá.

„Minden orvos életében van egy mester, akitõl a tu-
dás hatalmát kapja. Késõbb a mester megtanít arra is,
hogyan kell élni a megszerzett hatalommal. Erre a fel-
adatra kevesen képesek. Kivételes személyiség az, aki
iskolát teremt.

Kedves Karcsi! Fõnök!

Mi, Pikó-tanítványok, szerencsések vagyunk. Mi ré-
szesei lehettünk annak a rögös és mégis csodálatos élet-
útnak, amit bejártál.

Mindig csodál-
tunk, mennyi erõd
volt harcolni azért,
hogy ebben az or-
szágban szeretett
szakmánk gyöke-
ret verjen. Nem-
csak a mi kórhá-
zunkban, hanem
az egész ország-
ban. Egy ország
tisztelte azt az olt-
hatatlan lángot,
amely benned lo-
bogott, azt a vég-
sõkig feszített el-
szántságot, amivel
a magyar sürgõs-
ségi ellátást szol-
gáltad. Soha nem
csüggedtél, ami-
kor rossz idõk jár-
tak ránk. Határtalan erõvel robogtál elõttünk, tanítottál
minket, vezettél bennünket. Tudtuk, hogy ha dühös vagy,
a beteg emberekért és értünk aggódsz. Tudtuk, hogy ha jó
a kedved, valamit nagyon jól csináltunk.

Mindig csodáltunk, hogy a testet-lelket felmorzsoló
nehéz munkánk mellett neked még jutott energiád a
másik nagy szenvedélyedre, a sportra is. Volt erõd ma-
ratonit futni. Volt erõd a sportolóid orvoslására is.

Sosem felejtetted, honnan indultál, honnan küzdöt-
ted fel magad a csúcsra. A mi szárnyainkat is gyakran
megnyested, ha már úgy éreztük, hogy fékezés nélkül
repülhetünk. Ha elfelejtettük a szakmai alázatot és a
szerénységet. Bármibe fogtál, a végsõkig harcoltál, hogy
sikerrel járj. És sikerrel jártál.

Amikor már nem mellettünk dolgoztál, akkor is min-
dig tudtuk, hogy Te mit tennél, gondolnál, mit monda-
nál. Minden, amit Tõled tanultunk, beégett az agyunk-
ba, mindig mellettünk vagy a bajban.

Az értelem, a tudás, az emberség szellemében élted
az életed, és ezért nem tûnsz el nyomtalan. Ezért érde-
mes volt élned, és vállalnod a sorstól a jót és rosszat
egyaránt. Ezért lettél Orvos. A mi Mesterünk. Mert an-
nak lenni hivatás, áldozatvállalás a megértés és az ér-
tetlenség õrlõ kövei között.

Amikor búcsúzunk Tõled, lázas gondolatok feszítik a
lelkünket, hogy számot vetve saját életünkkel, próbál-
junk meg úgy élni és gyógyítani, hogy méltók legyünk
emlékedre.”

Dr. Domokos Gabriella

Dr. Pikó Károly

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS A LEGNÉPSZERÛBB SZAK
MEGVANNAK A FELVÉTELI JELENTKEZÉS ADATAI A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN IS

Több mint 107 ezren jelentkeztek idén felsõoktatási
intézményekbe. A legtöbben, mintegy 73 ezren alapkép-
zésre adtak be kérelmet, mesterképzésre több mint 18
ezren jelentkeztek, osztatlan képzésre mintegy 12 ezren,
felsõoktatási szakképzésre pedig 4800-an felvételiztek.
A Nyíregyházi Egyetem idén kizárólag a piacorientált,
keresett képzéseket hirdette meg, így a kevesebb szak,
valamennyivel kevesebb jelentkezõt is hozott.

3232-en több mint 5400 jelentkezést nyújtottak be, te-
hát a felvételizõk jellemzõen több szakot is megjelöltek.

– Nagyon jó döntés volt a Nyíregyházi Egyetem részé-
rõl, hogy a tavalyi évben az óvodapedagógus képzést el-
indította, mert itt tovább nõtt a jelentkezési létszám és a
legtöbb jelentkezõt itt regisztrálhattuk. Továbbra is nép-
szerû a gazdálkodási és menedzsment alapszak, valamint
a sportszervezõ, a programozó informatikus, de a mérnö-
ki szakokat is említhetném, mert itt összességében 30 szá-
zalékos jelentkezõi létszámnövekedés tapasztalható, egyes
szakokon ez 40 százalékot is jelent. Az új képzésekre ki-

térve, jó döntés volt az egyetemtõl, hogy egy régi, de új
szakot hozott be a képzési kínálatba. Ez a szlavisztika alap-
képzési szak ukrán szakiránya. Örömmel mondhatom,
hogy a Nyíregyházi Egyetemre jelentkeztek a legtöbben
az országban erre a szakra! 23 elsõ helyes jelentkezés ér-
kezett erre a régi-új szakra – hangsúlyozta Ferencziné dr.
habil Ács Ildikó, a Nyíregyházi Egyetem oktatási rektor-
helyettese.

AKKREDITÁLT KÖZGAZDÁSZ TANÁROK

A tanárképzés legnépszerûbb területe ebben az évben
az újonnan akkreditált közgazdász tanár szak lett, de nagy-
számú jelentkezés érkezett az angol, testnevelés és törté-
nelem szakokra is. Az idei jelentkezési számadat tovább
emelkedhet Nyíregyházán, hiszen a szociálpedagógia
mesterszakot is elindítják az egyetemen. Erre a képzésre
már csak augusztusban, a pótfelvételi eljárás keretében
lehet majd jelentkezniük az érdeklõdõknek.

(Szerzõ: Dér Vivien)

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Robotok programozása, egy elegáns smink elké-

szítése vagy éppen egy bútor tervezése számítógé-
pes programmal – ezekkel is megismerkedhettek az
érdeklõdõk a Szakmák Éjszakáján.

A programsorozatot idén már harmadik alkalom-
mal hívták életre. A szakképzési centrumok, köztük
a nyíregyházi is, április 13-án megnyitotta a szak-
képzõ iskolák kapuit és mûhelyeit az érdeklõdõk szá-
mára. A Wesselényiben többek között a faipari szak-
macsoport is bemutatkozott, de a szépségipar rejtel-
meivel is megismerkedhettek az érdeklõdõk. Többek
között a Sipkayban is várták a pályaválasztás vagy
pályamódosítás elõtt állókat. A pincérek, a mixerek,
a szakácsok és a cukrászok munkakörével is megis-
merkedhettek az érdeklõdõk az intézményben. A
Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézményé-
ben több mint 100 programot szerveztek a Szakmák
Éjszakáján.

(Szerzõ: Dér Vivien)

IFJÚSÁGI HÉT

Mi legyen Nyíregyen? A fiatalok azt mondják: „Le-
gyen játék!” „Legyen cool-túra!” „Legyen tánc!” Az
önkormányzat pedig, és az ifjúsági, valamint az ifjú-
sággal foglalkozó szervezetek – élükön az Ifjúsági
Kerekasztallal – azt „mondták”: legyen Nyíregyházán
egy hét, ami az ifjúságnak és az ifjúságról szól. Színes
programokkal várták a Kossuth téren a fiatalokat.

(További fotók: nyiregyhaza.hu)
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HÉTFÕ

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 22., vasárnap 18.00 NYKC–
Debrecen férfi kézilabda-mérkõzés
közvetítése

Április 22., vasárnap 20.30 Nyíregyhá-
za Spartacus–ZTE labdarúgó-mérkõzés
közvetítése

Április 20., péntek 19.00 Continental
Aréna, NYKC–Debrecen férfi kézilab-
da-mérkõzés
Április 22., vasárnap 14.30 Bem isko-
la, Kölcsey DSE–Lóci DSE nõi kézilab-
da-mérkõzés
Április 22., vasárnap 17.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–ZTE lab-
darúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

ÚJ LELÁTÓ
Ünnepnap volt a Sunshine NYIKSE

NB II-es kosárlabda-együttesénél. Az
NB II-ben játszó nyíregyháziak a Deb-
recen elleni mérkõzésen avatták a Bán-
ki tornatermében a felújított lelátót. A
150 férõhelyes nézõtéren korábban egy
vas korlát miatt nem láthattak megfe-
lelõen a szurkolók, ezt plexire cserél-
ték és mûanyag székeket helyeztek el.
Ezzel együtt egy tíz kamerából álló
rendszert is kiépítettek, mely arra is al-
kalmas, hogy interneten keresztül néz-
hetõk legyenek a mérkõzések, de biz-
tonsági igényeket is kiszolgál.

RÁJÁTSZÁS ELÕTT
Múlt hétvégi gyõzelmével bebizto-

sította harmadik helyét a tabellán a
Nyíregyháza Blue Sharks. A férfi kosa-
rasok az elmúlt hetekben jó formában
játszottak, és hasonlóra lesz szükség a
rájátszás során is. Az elsõ ellenfél a Va-
sas lesz, mely a hatodik helyen zárt. A
párharcot így hazai környezetben
kezdhetik a cápák, és két nyert mérkõ-
zésig tart a sorozat. A bajnokság két hét
múlva folytatódhat, mivel a hétvégén
U20-as, majd U18-as döntõt rendez-
nek – utóbbit Nyíregyházán, remélhe-
tõleg jó hazai szerepléssel.

ARANY A DIÁKOLIMPIÁN
Az NYVSC négy kardozója is beju-

tott a legjobb 8 közé és a többiek is az
élmezõnyben végeztek a diákolimpia
országos döntõjében, különbözõ kor-
csoportokban. Godó Vilmos érte el a leg-
jobb eredményt, gyõzött kategóriájában.
Szántó Dávid és Együd Eszter 5., Kocsis
Balázs 6. lett. Kalocsai Gergely, Godó
Frigyes, Varga Csanád, Szántó Ádám,
Varga Zalán, Kecskeméti Áron és Halász
Panna is remekül szerepelt a diákolim-
piai fináléban. Pákey Béla tanítványai a
közelmúltban több rangos országos ver-
senyrõl is érmekkel tértek haza.

FUCSOVICS AZ 59.
Fucsovics Márton két helyet javítva

az 59. a férfi teniszezõk legfrissebb vi-
lágranglistáján. A jelenlegi legjobb
magyar férfi játékos számára ez karri-
ercsúcs, soha nem állt még ilyen elõ-
kelõ helyen. A nyíregyházi játékos va-
sárnap az elsõ fordulóban nagy csatá-
ban, három játszmában búcsúzott
Monte-Carlóban, legközelebb pedig a
budapesti tornán lép pályára. A rang-
listát Rafael Nadal vezeti Roger Federer
és Marin Cilic elõtt. Marci márciusban
egy sérüléssel bajlódott, így néhány
versenyt ki kellett hagynia.

PARAGRAFUS KUPA

AMERIKÁBA UTAZHATNAK
A TIGERS FIATALJAI!

Hüse Csongor, a Nyíregyháza Tigers já-
tékosa is lehetõséget kap arra, hogy bizo-
nyítson a Pro Football Hall of Fame Aca-
demy nyári edzõtáborában az Egyesült Ál-
lamokban, az Ohio állambeli Cantonban!

Tavaly Tóth Gábor irányító és Panykó
Patrik cornerback már részt vett az edzõ-
táborban és megmutatták, hogy mire ké-
pes a magyar fiatalság a tengerentúlon.
Mindketten remek eredményt értek el a fel-
adatokon és idén ismét meghívót kaptak,
hogy kiderüljön mennyit fejlõdtek. Mel-
lettük a Tigers sokoldalú falemberét, Suller
Ádámot is elhívták, de a Budapest Cow-
bells ifjú elkapója, Bernáth Péter is bizo-
nyíthat.

Azonban egy újabb Tigris, a csapat

cornerbackje, Hüse Csongor is elutazhat a
tengerentúlra társaival Amerikába. Tavaly
õ is a Divízió II-t nyerõ gárda tagja volt,
idén pedig a Hungarian Football League-
ben is kapott már játékperceket Thomas
Smythe vezetõedzõtõl, így biztosan egy
újabb tehetséges Tigriskölyök csillogtathat-
ja meg tudását.

– Nagyon meglepõdtem, amikor meg-
kaptam az e-mailt, hogy mehetek én is
Cantonba, az amerikai futball hazájába.
Nagy megtiszteltetés ez számomra. Sokat
köszönhetek a csapatnak, és remélem,
hogy az eddigi tapasztalataim bõvülhetnek
a tábor ideje alatt. Érdekel az amerikai kul-
túra és annak megismerése is, nagyon vá-
rom már a tábort és remélem, sokat tudok
majd tanulni – mondta Hüse Csongor.

Panykó Patrik (balra) után Hüse Csongor is utazhat az amerikai foci õshazájába
Fotó: Csutkai Csaba

Hatalmas küzdelmet hozott, óriási izgal-
makat tartogatott a XX. Jubileumi Paragra-
fus Kupa kispályás labdarúgótorna, amit a
Bem József Általános Iskolában április 14-
én rendeztek a Magyar Jogász Egylet Sz-
Sz-B Megyei Szervezete védnöksége alatt.
Dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin, a szerve-
zet elnökének tájékoztatása szerint a nagy
hagyományú, országosan is egyedülálló
rendezvényt az idén a kormányhivatal csa-
pata nyerte, a döntõben 1:0-ra legyõzve a
városházát. A bronzérmet a NAV focistái
kapták, õk a rendõrséget gyõzték le a hely-
osztón. A további helyezéseken sorrendben

az ügyészség, a büntetés-végrehajtás, a tör-
vényszék és az ügyvédi kamara csapatai
osztoztak. A hagyományoknak megfelelõ-
en három különdíjat is átadtak. A legsport-
szerûbb csapat a büntetés-végrehajtási in-
tézet, a gólkirály dr. Mészáros Attila ügyész,
a legjobb kapus dr. Éles Krisztián bíró lett.
A jó hangulatú, sportszerû találkozó – mely
1999-tõl dr. Szemán Sándor címzetes fõ-
jegyzõ, a polgármesteri hivatal vezetõje
kezdeményezése alapján minden évben
megrendezésre kerül – végén a résztvevõk
megegyeztek abban, hogy jövõre megren-
dezik a XXI. tornát is.

A 20. ALKALOMMAL A KORMÁNYHIVATAL NYERT

Nagy csatákat hozott a Paragrafus Kupa
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SZAVALÓVERSENY
A Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola a „Madarak és

Fák Napja” alkalmából ismét meghirdeti szavalóver-
senyét óvodás gyermekek számára. Téma: A termé-
szet, vadon élõ állatok magyar költõk verseiben. Óvo-
dánként max. 4 gyerek jelentkezését tudják elfogad-
ni. A verseny idõpontja: 2018. május 8-án 9.30 óra.
Jelentkezési határidõ: 2018. április 26. Helyszín: Nyír-
egyháza-Sóstóhegy, Igrice u. 3. A nevezés díjtalan.

Jelentkezni az alábbi címen lehet: NYÍRERDÕ Zrt.
Nyíregyházi Erdészet Pál Miklós Erdészeti Erdei Isko-
la, 4481 Nyíregyháza, Igrice u. 3. Telefon: 30/349-
0839. E-mail: Eniko.Bartha@nyirerdo.hu.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

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

Idõpont: 2018. április 24., 17.30 óra.
Helyszín: Kertvárosi Közösségi Ház,

Prága utca.

KÖNYVBEN SZÓLAL MEG AZ ELNÉMÍ-
TOTT LÉGIÓ HÁROM GYALOGOSA

Három nyíregyházi fiatal éle-
tén keresztül mutatja be a két vi-
lágháború közötti Levente-moz-
galom történetét Szilassy Géza
(képünkön) legújabb könyve. A
közismert orvos és képviselõ a
Periférián Alapítvány támogatá-
sával jelentette meg a vadonat-
új kiadványt. Ez már a harma-
dik kötet, ami a város és a me-
gye XX. századi történelmét dol-
gozza fel. A könyv bemutatóját

kedd délután tartotta a szerzõ a Jósa András Múzeum-
ban, Takács Péter történész közremûködésével.

IZRAELI FILMSZEMLE – A világ végén. Magyar feliratos
film – április 20-án 16.30-tól. Zéró motiváció. Magyar felira-
tos film – 23-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

MÁGNÁS MISKA – operett április 20-án 18.00 órától a
Váci Mihály Kulturális Központban. Fõszerepben: Teremi Trixi
és Kiss Zoltán.

CLEAN FOOD EXPO – Elsõ magyar táplálkozástudomá-
nyi konferencia és expo április 21-én 9.00–16.00 óráig a Váci
Mihály Kulturális Központban.

A CSIRIPTANYA JÁTÉKTÁR programjai a Móricz Zsigmond
könyvtárban: április 21-én 10.00: Babaangol. 24-én 14.00–
16.00: Újrahasznosított anyagok felhasználásával dekorációk
készítése. 26-án 14.00–16.00: Mozaikkép készítése CD-re.

MOZOGJON TÖBBET EGÉSZSÉGÉÉRT! 21-én 10.00: Er-
dei séta. 22-én 9.00: Test és lélek egyensúlya – Figeczky Emese
közgazdász, jógaoktató szemével; 10.00: Bemutató jógaóra.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Ungvár stny. 33.). In-
formáció és jelentkezés: 70/611-0314, 42/448-005,
josavaros@vacimuv.hu vagy személyesen a Jósavárosi Mû-
velõdési Házban.

FARKAS ÉS RÓKA... A Burattino Bábszínház elõadásai:
április 21-én 16.00: Farkas és róka a lakodalomban. 22-én

10.00: Makacska Kakaska. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont,
B épület II. emelet.

EZ IS AZ ÉN HAZÁM – D. Papp Sándor amatõr festõ kiál-
lítása a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ:
április 22-éig.

ORGONAHANGVERSENY a nyíregyházi Magyarok
Nagyasszonya Társszékesegyházban április 22-én 19.00 órá-
tól. Orgonál: Szilágyi Gyula DLA, a Nyíregyházi Egyetem
Zenei Intézetének adjunktusa és a Debreceni Egyetem Ze-
nemûvészeti Karának orgonatanára. A belépés díjtalan, ado-
mányokat köszönettel fogadnak további hangversenyek szer-
vezéséhez.

FÜGGÖNY FEL! A Magyar Nemzeti Levéltár Sz-Sz-B Me-
gyei Levéltára várja az érdeklõdõket április 23-án 14.00 órá-
ra Függöny fel! címû, a PIM–Országos Színháztörténeti Mú-
zeum és Intézettel közös rendezvényére, amelyen a projekt
munkatársai bemutatják a színháztörténeti kutatás eredmé-
nyeit. Helye: a levéltár kutatóterme (Széchenyi u. 4.).

RINGATÓ ÉS KEREKÍTÕ a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Április 24-én 10.00: Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
27-én 10.00: Kerekítõ.

BIBLIAI SZABADEGYETEM – Dániel próféta könyve. Mit
tudott Dániel próféta korunkról és a történelem végérõl? –
vetítéssel egybekötött elõadás április 24-én 17.00 órától a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Elõadó: Szilasi Zoltán.

FILHARMÓNIA KONCERT április 24-én 19.00 órától a
Kodály Zoltán Általános Iskolában. Közremûködik: Budapesti
Vonósok, Nyári László (Junior Príma-díjas) – hegedû.

A JÓSAVÁROSI IRODALMI KÖR soron következõ találko-
zóját április 25-én 10.00 órai kezdettel tartja a Nyírség Könyv-
tár Alapítvány helyiségében (Ungvár stny. 5.). A Költészet
Napját méltatják a magyar líra gyöngyszemeibõl válogatva,
illetve a tagok saját mûvekbõl adnak elõ. A jeles ünnepi meg-
emlékezést szervezi és vezeti: T. Bodnár Márta, többkötetes
regény és versek szerzõje, az irodalmi kör tagja.

KÖNYVBEMUTATÓ. Zavarni néha még fogok – Viszockij
80. Elõadással, vetítéssel egybekötött könyvbemutató április
25-én 17.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Tartja:
Marosi Lajos, a könyv fordítója és szerkesztõje.

A HALLÁSCSÖKKENÉSRÕL... A Városmajori Mûvelõdési
Ház Szívklubjának egészségügyi elõadása április 25-én 17.00
órától a VMH-ban. Dr. Bak Judit fül-orr-gégész adjunktusnõ
– A halláscsökkenésrõl és fülzúgásról.

MILLIOMOSOK. Spiró György: PRAH – Milliomosok. Ke-
serûkomédia egy felvonásban április 25-én 18.30-tól a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házban. Elõadja: Juhász Bori és Kokas
Róbert. Rendezõ: Tóth Zolka. Belépõjegyes.

MINDENTUDÁS KÖNYVTÁRA – gyerekeknek április 26-
án 10.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. RoboCup
– Hogyan vehetsz részt a Magyar Ifjúsági Robot Kupán? Elõ-
adó: Simon Béláné dr. Balogh Ágnes fõiskolai tanár, a
RoboCupJunior magyarországi képviselõje.

GYÖRGY-NAPI EMLÉKÜLÉS. A Bessenyei Társaság várja
az érdeklõdõket hagyományos  György-napi emlékülésére
április 26-án 16.30-tól a  Megyeháza Bessenyei termébe. Prog-
ram: Köszöntõ. Ábrányi Emil: Fiamnak (elmondja:  Tóth Lász-
ló  Radnóti-díjas elõadómûvész). A Bessenyei pályázat díja-
zott pályamûveinek bemutatása. Tudományos elõadás:  Ál-
mok álmodója.  A 150 éve született Vietórisz József portréja.
Elõadó: dr. Dámné dr. Rácz Magdolna (irodalomtörténész-
muzeológus, JAM). Koszorúzás.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Ausztrália – a kontinens-
nyi ország – Kasó László idegenvezetõ elõadása április 26-án
17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

VUJITY TVRTKO ELÕADÁS – Túl minden határon – ápri-
lis 26-án 18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

KÓRUSTALÁLKOZÓ. Éneklõ Ifjúság országos kórustalál-
kozó április 27-én 9.00–14.00 óráig a Nyíregyházi Kodály
Zoltán Általános Iskolában.

„HEGEDÛVEL ÉS PUSKÁVAL” – a Nagy Háború elfeledett
cigány katonái (1914–1918) c. történeti kiállítás a Móricz
Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: április 27-én 17.00 órá-
tól. Megtekinthetõ: május 12-éig.

„TAVASZI VIRÁGCSOKOR”. A Vikár Sándor Zenei Alap-
fokú Mûvészeti Iskola Piccoli Archi Zenekara április 28-án
17.00 órától „Tavaszi virágcsokor” címmel ad koncertet az
iskola hangversenytermében. Vezényel: Nagyné Ligeti Edit.
A belépés díjtalan!

SENIOR TÁNC A BELVÁROSBAN

Az Idõsügyi Tanács kérésére, mostantól könnyebben
megközelíthetõ, központi helyen tartják meg a Moz-
dulj Nyíregyháza! senior tánc programját. Ez a moz-
gásforma kifejezetten idõs emberek számára lett kidol-
gozva, frissíti az agymûködést, koncentrálóképességet,

kíméletes mozgást biztosítva. A programot minden
héten, szerdai napon 11 órától lehet látogatni a VMKK-
ban.

Szeretettel várunk minden mozogni vágyó nyugdíjast!
 Fintor Károlyné, Idõsügyi Tanács titkára
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A Városi Felsõ Kereskedelmi Iskola
1918. szeptember 5-én nyitotta ki ka-
puit a Csillag és az Eötvös utcák sarkán
lévõ városi épületben. (Itt a hatósági
cselédközvetítõnek volt a lakása és cse-
lédotthont tartott fenn a város. Ezeket
áthelyezték, az épületet pedig iskolai
célokra alakították át.) Innen 1921-ben
átköltöztették a Malom és a Szabolcs
utca keresztezõdésében ma is álló épü-
letbe, amely egészen 1949-ig volt az
otthona. Ekkor a Báthori utca 30. sz.
alatti épületbe költöztek, majd 1972-
ben felépítették a mai, Városmajor ut-
cai épületét.

A nagy reményekkel induló Felsõ Ke-
reskedelmi Iskola elsõ igazgatójává pá-
lyázat mellõzésével Margócsy Emilt
hívták meg Debrecenbõl, aki az igazgatás mellett ke-
reskedelmi számtant is tanított. Megválasztották a bejá-
ró tanárokat Szalay Sándor, dr. Leffler Béla és dr. Zwick
Vilmos fõgimnáziumi tanárok személyében, míg rendes
tanárnak Domán Sándort hívták meg Tordáról, aki ma-
gyar és német nyelv, valamint könyvvitel és levelezés
tanítására szerzett képesítést. 1919-ben Bácskai József-

fel bõvült a tanári kar, aki majd a gyors-
írás népszerûsítésében vállalt jelentõs
szerepet és értek el diákjai kiváló ered-
ményeket.

Az iskola vezetõsége 1938-ban gróf
Széchenyi István nevének a felvétele
mellett döntött, amelyet a legfelsõbb ha-
tóságok is támogattak. A Felsõ Keres-
kedelmi méltán érdemelte ki a név el-
nyerését, hiszen „kezdettõl fogva arra
törekedett, hogy Széchenyi korának
lendületével, de a mai korszellem nagy
követelményeihez híven, komoly tudo-
mányos alapozottsággal, közgazdasá-
gilag fegyelmezett lelkû magyar ifjúsá-
got neveljen a magyar gazdasági és ke-
reskedelmi élet számára”. A „legna-
gyobb magyar” nevének felvételét tá-

mogatta dr. Éber Antal is, aki Nyíregyháza országgyûlé-
si képviselõje volt 1931-tõl 1939-ig. Elismerését azzal
is kifejezte, hogy az iskola számára megfesttette a Ma-
gyar Tudományos Akadémia tulajdonában lévõ Széche-
nyi-portré másolatát, amelyet ma is féltve õriz az iskola
(képünkön).

A KERESKEDÕK ÁLDOZATKÉSZSÉGÉBÕL
LETT ISKOLA
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