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HELLÓ, NYÍREGYHÁZA!

4
VASTAPS.
Egy tirpák tánccal
mutatkozott be az
Ágoston família, hogy
ezzel is a városunkhoz
való kötõdésüket
fejezzék ki.

HÚSVÉTKOR IS FITTEN
Már csak kicsivel több, mint egy hét és itt a húsvét, a legfontosabb keresztény

ünnepünk. A csokidesszertek vásárlása, a lakás barkával, virággal dekorálása és a
sütés-fõzés sok energiát igényel, nem is beszélve a rokonlátogatásokról. Éppen ezért
a húsvétot is érdemes fitten várni és eltölteni, erre pedig bõven lesznek programok
Nyíregyházán is. Április 16-án kedden Béres Alexandra súlykontroll tornára várja
majd az érdeklõdõket a Continental Arénába (bõvebb információ a 14. odalon), ápri-
lis 20-án pedig Nyuszi Futás lesz a Városi Stadionban, ahol minden gyereket meg-
ajándékoznak majd (az esemény plakátja a 9. oldalon található). Persze, a nyíregyhá-
zi fürdõk is nyitva lesznek az ünnep alatt, így aki kellemes környezetben szeretné
kipihenni a fáradalmakat, azt szeretettel várja a Sóstó Gyógyfürdõk Zrt.

TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS PINCÉTÕL A PADLÁSIG
A tavasz beköszöntével nemcsak a természet újult meg,

hanem ezzel együtt a feleslegessé vált holmiknak is búcsút in-
tettünk – méghozzá nem is akármennyinek. Az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Nyíregyházán összesen
779,44 tonna lomhulladékot szállított el, ebbõl csak a múlt
hétvégére meghirdetett lomtalanítás során 433,49 tonnát.

Pincétõl a padlásig takaríthattak a városlakók a hétvé-
gén. Azokat a nagydarabos lomhulladékokat, amik feles-
legessé váltak, és már útban voltak, a háztartásokban kép-
zõdtek, de a szabványos gyûjtõedényekben járatnapokon
nem lehetett elhelyezni, mert a gyûjtõedény méreteit meg-
haladta – pl.: elhasználódott bútorok, használati tárgyak
stb. –, most elszállította a közszolgáltató. A számok pedig
önmagukért beszélnek: Az Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. április 6-án, a belterületen 128,32 ton-
na, április 7-én pedig 304,47 tonna szemetet szállított el.

ABLAKKERETEK ÉS TÖRMELÉKEK IS
– Az idei tavaszi lomtalanítást illetõen összességében po-

zitív visszajelzéseket kaptunk a lakosságtól – tájékoztatta szer-

kesztõségünket Petró Árpád, az  Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetõje. Az elégedetlenség in-
kább azoknál nyilvánult meg, akiknél a lomhulladékon kí-
vül esetlegesen más jellegû hulladék, például törmelék, bon-
tott ajtó, ablakkeretek, szárnyak lökhárítók, tehergépkocsi
abroncsok kihelyezése miatt megtagadtuk az elszállítást.

VOLT, AHOL HÁROMSZOR TAKARÍTOTTAK
– Nagy gondot okozott, hogy a lakosság figyelmen kí-

vül hagyva a felhívásunkat, nem csak szombaton, hanem
vasárnap, a gyûjtõjáratok elhaladta után, valamint a kije-
lölt lomtalanítási helyszínek feltakarítása után is helyezett
ki lomokat. Így történt ez a Hatzel téren is, amit három-
szor kellett feltakarítanunk, de még ezután is akadt olyan
városlakó, aki hozott ki hulladékot. Ez természetesen már
illegális hulladék elhelyezésnek minõsült, ilyen esetben
pedig a Közterület Felügyelet által akár szankcionálható is.

    ÁRTALMATLANÍTOTTÁK A HULLADÉKOT
Az ügyvezetõtõl megtudtuk, annak ellenére, hogy a

Hulladékért Virágot akciót mindig a lomtalanítást meg-

elõzõen szervezik meg – abból a megfontolásból, hogy
az újrahasznosítható hulladékot ne lomtalanításkor he-
lyezzék ki, hanem ellenérték (utalvány) fejében sze-
lektíven adják le –, nagyon sokan mégis a lomtalaní-
táskor szabadultak meg a „hasznos” hulladékoktól is
(vegyes papír, hullámkarton, öblösüveg, fólia stb.).
Mivel ezeket csak óriási költségek árán tudnák a töb-
bi, hasznosíthatatlan hulladékok közül kiválogatni,
ezért a lomtalanítás során összegyûjtött hulladékot ár-
talmatlanították.

  HÁZHOZ IS HÍVHATÓ 
Bár az idei tavaszi lomtalanítás véget ért, a közszolgál-

tató tervei között szerepel, hogy bevezesse az úgyneve-
zett „Házhoz hívható lomtalanítást”, amellyel jelentõs
mértékben tudnák a ráfordításaikat optimalizálni és mind-
amellett sok bosszúságtól óvnák meg a jogkövetõ városla-
kókat, tisztább és még élhetõbb lakókörnyezetet biztosít-
va mindannyiunk számára.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÁR A NAGYKÖNYVBEN A BALLAGÓK

Újabb nevekkel gazdagodott a Balla-
gók Kapcsos Könyve Nyíregyházán.
Kedden 20 nyíregyházi középiskola 84
végzõs osztályának névsora – összesen
2044 név – került be a 260 oldalas sö-
tétbarna bõrkötéses, rézveretes sarkok-
kal és rézcsattal ékesített nagykönyv-
be a Városháza Krúdy termében.
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PLOGGINGOZTAK
A közelmúltban tartották meg az I.

Mozaik Med Plogging (szemétszedés
futás közben) eseményt Nyíregyházán,
a Sóstói-erdõben. A résztvevõk közel
300 zsáknyi szemetet szedtek össze fut-
va az erdõ zugaiból, így egyszerre spor-
toltak és védték a környezetet.

CIPRUSON A SZIKSZI
A Nyíregyházi SZC Széchenyi István

Közgazdasági, Informatikai Szakgimná-
ziuma és Kollégiuma intézmény tagjai
az Erasmus Plus KA2 „Business Without
Borders” címû projektnek köszönhetõ-
en Cipruson jártak, ahol bemutatták az
ország gazdasági helyzetét.

VIKÁROS SIKER
A Ceglédi Tankerületi Központ és a

Bihari János AMI hirdette meg a IV.
Abonyi Országos Trombita- és Rézfú-
vós Kamarazenei Fesztivált Abonyban.
Ezen a Vikár Sándor Zeneiskola
kürtkvartettje az I. korcsoportban ki-
emelt arany minõsítésben részesült. 

HOMOKCSERE
A NYÍRVV Nonprofit Kft.  munka-

társai múlt hét csütörtökön kezdték el
a nyíregyházi játszóterek homokozói-
ban a sárga homok cseréjét. Várható-
an két héten keresztül folynak a mun-
kálatok, kapacitásaikhoz mérten, hogy
felfrissüljenek a kicsik kedvenc helyei.

LÉPCSÕFUTÓVERSENY
Lépcsõfutóversenyt szervezett a me-

gyei katasztrófavédelmi igazgatóság a
Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Mûszaki Középiskolája és
Kollégiumában. A tûzoltók mintegy 20
kilogrammos plusz súllyal vágtak neki
a feladatnak.

OMEGA-KONCERT
Az Omega idén tavasszal új kon-

certtel indult országos turnéra, ami az
50 éve kiadott és jól ismert Omega-
szám után a Tûzvihar címet kapta.
Egyik állomásuk Nyíregyháza volt,
ahol telt ház elõtt adtak nagysikerû
koncertet.

AZ USA-BAN A CANTEMUS
A New York-i Carnegie Hallban lé-

pett fel és képviselte a magyar kultú-
rát múlt hét pénteken a nyíregyházi
Cantemus kórus, akik a felkérést a
Fischer Iván vezette Budapesti Feszti-
válzenekartól kapták. A tömeg kitörõ
lelkesedéssel üdvözölte a produkciót.

A DISCOVERYN
Az országban egyedülálló módon,

a Nyíregyházi Állatparkban 4 tigrisal-
fajjal is találkozhatnak a látogatók.  A
Discovery Channel forgatócsoportja is
ellátogatott a parkba, hogy bemutas-
sa, miért kiemelten fontos az élõhelyen
kívüli fajmegõrzés.

EMLÉKTÁBLA  DR. MARGÓCSY
JÓZSEF TISZTELETÉRE

IDÉN IS TÖBBEN JELENTKEZTEK
A NYÍREGYHÁZI EGYETEMRE

A legnagyobb mértékû változás az alap-
képzési szakoknál történt, 6%-kal maga-
sabb az elsõ helyes jelentkezések száma
az elõzõ évhez képest.

Az alapszakok közül továbbra is az óvo-
dapedagógus alapképzési szak a legnép-
szerûbb a Nyíregyházi Egyetemen, az elõ-
zõ évvel csaknem megegyezõen, 251-en
jelölték meg elsõ helyen a képzést. A má-
sodik legnépszerûbb a gazdálkodási és me-
nedzsment alapképzés, 171-en szeretné-
nek ezen a területen továbbtanulni. To-
vábbra is keresett a csecsemõ- és kisgyer-
meknevelõ alapképzési szak (133 fõ), itt is
emelkedés tapasztalható a jelentkezési
számokban, ahogyan a programtervezõ in-
formatikus alapképzési szaknál is (107 fõ).

15%-os növekedést mutatnak a mérnök-
képzések jelentkezési mutatói, ezen belül
az elõzõ évhez képest csaknem meghá-
romszorozódott a jármûmérnöki szakra
történt jelentkezések száma, és másfélsze-
res a jelentkezés a repülõmérnöki alapkép-
zési szakra is - idézi a közlemény
Ferencziné dr. Ács Ildikót, a Nyíregyházi
Egyetem oktatási rektorhelyettesét.

A  szlavisztika alapszak ukrán szak-
irányára 28-an, az új edzõ alapszakra pe-
dig  45-en adták be elsõ helyen a jelent-
kezést. Osztatlan tanári szakokat szakpá-
ros képzésben csak nappali munkarend-
ben hirdetett az idén az egyetem, ezek
közül a legtöbben a testnevelõtanár-törté-
nelemtanár és állampolgári ismeretek ta-
nára szakpárra jelentkeztek, 21-en, ezt
követi 17 fõvel az ének-zene tanár-nép-
zene- és népikultúra-tanár szakpár.

NÉPSZERÛ
A PEDAGÓGUSKÉPZÉS

A tanári mesterképzésekre is többen je-
lentkeztek az idén, mint a tavalyi évben,
itt a közgazdásztanár és az angol nyelv és
kultúra tanára szakok emelhetõk ki elsõ-
sorban. A szociálpedagógia mesterképzé-
si szakra 15-en adták be jelentkezésüket –
mondta az oktatási rektorhelyettes.

Az idei összesített számadatok alapján
a legnépszerûbb képzési terület továbbra
is a pedagógusképzés, a jelentkezések
43%-ával. 13%-on állnak  a gazdaságtu-
dományok, és 12%-os eredményt mutat-
nak fel a mûszaki képzési terület alapszak-
jai. Az újonnan kínált edzõ szakkal 4-rõl
6%-ra emelkedett a sporttudományok kép-
zési területre jelentkezõk száma.

  (Forrás:  eduline.hu)

Dr. Margócsy József városunkban szü-
letett 1919. április 8-án. Pedagógus csa-
ládból származott, nála más pályának még
a gondolata sem merült fel. Középiskolai
oktató lett, majd 1962-tõl a Bessenyei
György Tanárképzõ Fõiskola docense, fõ-
iskolai tanára, sõt õ alapította meg a Ma-
gyar Irodalom Tanszéket. Az intézmény
fõigazgató-helyettese, késõbb fõigazgató-
ja is volt.

Nyugdíjba vonulása után óraadó tanár
maradt a fõiskolán. A ’90-es évek elejétõl
pedig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye le-
véltárában helytörténeti szaktanácsadó-
ként, kutatóként is tevékenykedett.

A NEVE FOGALOMMÁ VÁLT

– Margócsy József éveken át vezette ezt
az intézményt, nagyon sokan ismerik nem-
csak itt, hanem az intézmény falain kívül
is. Az õ neve fogalommá vált Nyíregyhá-
zán, nagyon sokan Jocó bácsiként emlé-
keznek rá. Úgy gondoljuk, hogy meg kell
ünnepelni méltóképpen az õ 100 éves szü-
letési évfordulóját és ennek tiszteletére egy
táblával kívánunk emléket állítani az õ
nevének, nagyságának – emelte ki dr. Ko-

vács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem álta-
lános rektorhelyettese.

A tábla avatásra többek között rokonok,
valamint egykori tanítványok, kollégák is
érkeztek. A táblát az egyetem rektorhelyet-
tese, a megyei levéltár vezetõje, Kujbusné
dr. Mecsei Éva és dr. Ulrich Attila, váro-
sunk alpolgármestere leplezte le. Dr.
Margócsy József munkáját megannyi kitün-
tetéssel, többek között díszpolgári címmel,
Apáczai-Csere János- és Toldy Ferenc-díj-
jal is elismerték. Mindenki Jocó bácsija
2013. július 9-én hunyt el; az emléktáblát
születésének 100. évfordulója alkalmából
állíttatta a Nyíregyházi Egyetem.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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NYOLC OVI ÉS EGY BÖLCSI KORSZERÛSÖDIK AZ ÚJABB PROJEKTBEN
A BÓBITÁBA HUSZONNÉGGYEL TÖBBEN JELENTKEZHETNEK, AZ ESZTERLÁNCBAN TORNÁZHATNAK MAJD

Újabb nevelési intézmények korszerûsödnek városunkban
egy 901 millió forintos uniós pályázat keretében. Egy bölcsõ-
de és nyolc óvodaépület felújítása kezdõdött márciusban, a
munkálatok már javában zajlanak, többek között a Tas ut-
cán is, ahol szerdán bejárást, helyszíni szemlét tartottak.

Elkezdõdött az „Óvodafejlesztés Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” címû TOP-os
pályázat megvalósítása. A kivitelezési munkálatok már
zajlanak többek között a Tas utcán is, ahol az Eszterlánc
Északi Óvoda Székhelyintézménye, valamint a 14.
számú Bóbita Bölcsõde is megújul. Összesen nyolc óvo-
dát fejlesztenek, a Bóbita pedig egyedüli bölcsõdeként
korszerûsödik a 901 millió forintos, 100%-os, vissza nem
térítendõ támogatást élvezõ projekt  keretében.

BÕVÜLÕ BÖLCSÕDEI FÉRÕHELY
– Két új csoportszobát alakítunk ki, ahol újabb 24 gyer-

mek  elhelyezésérõl tudnak majd gondoskodni az itt dol-
gozók. Természetesen  belsõ felújítás is történik, cserélik
a nyílászárókat, lesz  burkolatcsere és festés, minden olyan,
ami ahhoz szükséges, hogy egészséges, biztonságos és
kellemes környezetben nevelkedhessenek a nyíregyházi
gyermekek – fogalmazott a Nyíregyházi Televíziónak dr.
Kása Brigitta projektvezetõ. A korszerûsítési munkálatok
során a mûanyag lambéria falburkolatokat lecserélik, fal-
és mennyezet festéssel, illetve új hideg- és melegburkola-
tokkal újul meg az intézmény. Az elavult beépített búto-
rok helyett új elemeket alakítanak ki és megújul a fõzõ- és
mosókonyha is. Az épületegyüttes homlokzati falának
hõszigetelésével és napelemrendszer telepítésével ener-
getikai fejlesztés is megvalósul. A külsõ teraszok, lépcsõk,
járdák is megújulnak az akadálymentes használat biztosí-
tásával együtt.

ÚJ TORNASZOBA AZ OVIBAN
Az Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézményében új

tornaszobát alakítanak ki, a tornaszoba homlokzati falá-
nak hõszigetelésével. Itt is lecserélik a lambériát és új,
küszöb nélküli, fémtokos belsõ ajtókat építenek be. Itt is
megújulnak a falak, a mennyezetek, a burkolatok és a
bútorok, a meglévõ radiátorokra termosztatikus szelepe-
ket szerelnek fel és napelemrendszert telepítenek. Az aka-
dálymentes bejárathoz pedig a meglévõ térburkolatos jár-

dát is átépítik. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgár-
mestere többek között a  projekt- és az intézményvezetõ-
vel, valamint több szülõvel tekintette meg  a felújítási
munkálatokat a Tas utcai nevelési intézményeknél.

KÖSZÖNET A TÜRELEMÉRT
– Megújul minden, amire  szükség van, ráadásul ez egy

nagy komplexum, hiszen ide 180 ovis és 78 bölcsis gyermek 
jár. A legkisebbeknek lesz két új csoportszoba, ezzel kívánjuk
segíteni nemcsak az itteni munkát, hanem a családokat, akik
a kisgyerekeiket ide hozzák. S természetesen – mint általában
– itt is nyíregyházi vállalkozók végzik ezt a munkát. Szeret-
ném megköszönni az óvónõknek az együttmûködést és a szü-
lõknek a türelmet. Az a célunk, hogy augusztus végéig min-
den elkészüljön, hogy mindenki beköltözhessen a helyére –
fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

A POLGÁRMESTERI PROGRAM RÉSZE
Az Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézménye, va-

lamint mellette, a 14. számú Bóbita Bölcsõde összesen
több mint 208 millió forintból  korszerûsödik – mindez
része annak a polgármesteri programnak, amely 2020-ig
minden ilyen intézményt érint. – A legfontosabb fejlesz-
tés egy közel 60 négyzetméteres tornaszoba kialakítása.
Ez azért is fontos, hiszen a gyerekek a szomszédos, 5-10

TÍZ FÁT ÜLTETTEK A HOLNAPÉRT A KERTVÁROSBAN
LASSAN FÖLDBE KERÜLNEK A FÁSÍTÁSI PROGRAM RÉSZEKÉNT KIOSZTOTT NÖVÉNYEK VÁROSSZERTE

Ültess egy fát a holnapért! Ezzel a címmel várta a NYÍRVV
Nonprofit Kft. a pályázatokat az elmúlt idõszakban. A dr.
Kovács Ferenc polgármester kezdeményezésére indított
nagyszabású fásítási program keretében január 31-ig lehe-
tett jelentkezni a Városüzemeltetésnél. Most már a megva-
lósítás kezdõdött: kedden délután 10 fát ültettek el a Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézményé-
ben, dr. Ulrich Attila alpolgármester részvételével.

A polgármesteri fásítási program részeként a Városüze-
meltetés által meghirdetett lehetõségre közel 200 pályá-
zat érkezett: 186 lakossági és 12 intézményi. A kertvárosi
iskolában többek között mezei juhart, gömb juhart és csör-
gõfát ültettek el kedden, dr. Ulrich Attilával közösen.

Az alpolgármester a Nyíregyházi Televíziónak azt mond-
ta, akár csak egy fejlett növény is rengeteg szálló port tud
megkötni és amellett, hogy árnyékot ad, sok vizet is elpá-
rologtat, kellemesebbé téve a klímánkat, s az sem mind-
egy, hogy egy iskolában milyen a faállomány. – A kertvá-
rosban, ahol elöregedett faállomány van, indokolt az ülte-
tés – itt pedig különösen, ahol van egy streetball pálya –,
hogy legyen árnyéka srácoknak, amikor játszanak. Ezért
is van ez a projekt, melyre sok nyíregyházi közintézmény
is pályázott és nyert város támogatással.

FIGYELEMBE VETTÉK A KÖRÜLMÉNYEKET
A Városüzemeltetõ cégnél február végéig bírálták el a pá-

lyázatokat, figyelembe véve az adott területen lévõ közmû-

veket, illetve az utca zöldfelületét is, így határozták meg a
szakemberek, milyen növényfajokat kapnak az igénylõk. A
lényeg: minél több fás szárú növény legyen a városban, s

nem csak az esztétikum, hanem az egyre fogyó oxigén miatt
is. – Az elmúlt években jelentõsen megváltoztak a klimati-
kus viszonyok az egész országban. Ez figyelmeztetõ jelzés
számunkra, hogy vegyük komolyan a környezeti változáso-
kat, ezért azt szeretnénk, hogy Nyíregyházán is minél több
fát ültessenek az emberek, hiszen ezek tudják enyhíteni eze-
ket a kedvezõtlen körülményeket – hangsúlyozta Keczkó
János, a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodavezetõje.

ÖRÜLTEK A LEHETÕSÉGNEK
Ez a pályázatnak az elsõ üteme, s bár itt az ültetésben

segítettek, a növények gondozása a továbbiakban az igény-
lõ feladata, amit szívesen tesznek. Horváthné Reményi
Lívia, a kertvárosi iskola tagintézményvezetõ-helyettese
úgy fogalmazott, náluk jó 15 éve ültettek legutóbb dísz-
növényt vagy fát. Túl azon, hogy örültek a lehetõségnek,
az ökoszakkörbe járó gyerekek felelõsséget is vállalnak
majd azért, hogy ezeket a fákat, bokrokat rendben tart-
sák. A keddi közös ültetés szimbóluma volt a program elsõ
fázisának, a nyertes pályázók a díszfát, díszcserjét, a há-
zuk, intézményük elõtti közterületre, utcafrontra ültethe-
tik el tavasszal. A polgármesteri fásítási program pedig
tovább folytatódik.

Szerzõ: Tarczy Gyula

Szinte mindennapos kép: facsemete kerül a földbe
Nyíregyházán

percre lévõ  Etel közi óvodába jártak minden héten 2-3 
alkalommal tornázni, de szeptember elsejétõl, amikor meg-
izzadnak, nem kell majd például pólót  cserélni, hiszen itt
lesznek helyben – emelte ki az elõnyöket Szikszainé Kiss
Edit, az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje.

TÖBB ÓVODÁT ÉRINT
A projekt keretében nemcsak a Tas utcai intézmények

újulnak meg;  a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri és
Gyermekkert Tagintézménye, a Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kassa úti Telephelye, az Eszterlánc Északi Óvoda
Gyermekmosoly és Gyöngyszem Tagintézménye, valamint
a Tündérkert  Keleti Óvoda Nefelejcs és Margaréta Tagin-
tézménye is korszerûsödik.

FÁT IS ÜLTETTEK AZ OVI(K)BAN

Más esemény miatt is fontos volt a polgármester szer-
dai látogatása. Az óvodások vele együtt ültették el azt  a
kis fenyõfát, amely korábban az adventi forgatagot díszí-
tette. Az  összesen 20 darab dézsás fenyõ, a Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület  felajánlásának köszönhetõen
nyíregyházi óvodák udvarait ékesítik, az ültetések a na-
pokban kezdõdnek valamennyi intézménynél.

Szerzõ: Dér Vivien
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MI LEGYEN NYÍREGYEN? HÁT EZ!
#milegyennyiregyen2.0. Ez a címe annak az Ifjúsági

Hétnek, melynek a húsvét utáni szerda az egyik csúcs-
pontja. Ez mintegy megalapozza az április 26-i, pénteki
nagyrendezvényt, mely részben szintén a fiatalok igényei
alapján szervezõdött. A Helló, Nyíregyháza egyik sztár-
vendége ugyanis az USNK!

De a saját közönségük elõtt a nyilvánvalóan nagyon nép-
szerû helyi tehetségek is színpadra lépnek. Igaz, õk április
24-én, szerdán, amikor az ifjúság birtokba veszi egy délutánra
a Kossuth teret. Az önkormányzat és a Nyíregyházi Ifjúsági
Kerekasztal közös szervezésében komoly színpadi produk-
ciók lesznek, csupa olyan kísérõprogrammal, melyek várha-
tóan vonzzák majd a fõleg középiskolás fiatalságot.

HELYI MENÕK A SZÍNPADON
A színpadon õk adják majd egymásnak a mikrofont (a

mûsorváltozás jogát fenntartva): fiatal amatõr zenekarok,
például Czimer Roland és csapata (a Vasvári gimibõl), és
a The Moon. A táncosok közül az Ispiláng Táncegyüttes és
a Vásárhelyi László Alapfokú Mûvészeti Iskola csoportjai,
valamint K-POP stílusban a Lótusz tánccsoport. Lesz
aerobik bemutató,  vívnak a Simonyi Óbester Magyar
Szablyavívó Iskola tagjai, és egy igazi nagymenõ, a fiata-
lok körében népszerû gárda, a Folk Fusion is odateszi
magát – a végén egy kis meglepivel.

MÁSNAP KONFERENCIÁZNAK
A rendezvényt tematikus programok kísérik, lesz ott zsong-

lõr és bûvész, arcfestés, smink, körömfestés, kézmûves fog-
lalkoztató, társasjáték klub, streetball, belvárosi „tájfutás”.

A második napon, csütörtökön pedig megtartják a III.
Nyíregyházi Ifjúságkonferenciát, melynek szervezõi közé
a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum is csatlakozott.

FIATALOS LENDÜLETTEL

A Váci Mihály Kulturális Központban 9:30 és 15:00
között vitatják meg délelõtt a felnõtté válás nehézségeit és
a fiatalkori addikciók kezelési lehetõségeit, délután pedig
tematikus workshopokat és world café-t tartanak a követ-
kezõ témákban: pl. számítógépes játékok, mint tanulást
segítõ és képességfejlesztõ eszközök, valamint projektter-
vezés fiataloknak, robotika, munkaerõpiac, pályaválasz-
tás, pályaorientáció és közösségi média (vloggerek,
bloggerek, youtube-erek) témákban.

Természetesen a péntek is a fiataloké részben (gondol-

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 2019/2020-as nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2019. április 29-30. (hétfõ-kedd) 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 2019/2020-as nevelési évre a 2016. augusztus 31-éig született gyerekek
beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormányzati
fenntartású óvodába a 2019/2020. 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, 2019. március 28.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

junk csak a sztárvendégekre, az USNK-ra, és az Ifjúság
Utcza tartalmas programjaira, a honvédségi toborzósátorra
és a könyvtár elõtti színes Könyvszigetre), de ott már min-
den korosztály megtalálja a magáét. A kicsiknél maradva:
a Kölyök utczában reggeltõl estig ingyenes például az óri-
áscsúszdázás, a gyermekkörhinta és a trambulin, az ovi-
sok pedig délelõtt vetélkednek a szökõkút környékén.

A HELLÓ MINDEN KOROSZTÁLYNAK

A civilek mindenkit megmozgatnak a Váci Mihály Kul-
turális Központ elõtti téren a civil kultúrpiac keretében,
rekordlétszámú jelentkezõ, közel 600 fellépõ szórakoztat
majd – a rangidõs 87 éves lesz… A nagyszínpadon a már
említett USNK mellett pedig a Polip Band, Rubint Réka
alakformáló programja és a Kozmix élõ koncertje lesz a
vonzerõ a Kossuth téren, ahol Egészség utcza is várja az
idõsebbeket ingyenes mérésekkel, valamint vásári forga-
tag virágokkal és finomságokkal, nem felejtkezve az
eszem-iszomról – de errõl bõvebben majd a jövõ héten…

„AFTER PARTY”: II. SPORT CONTEST
A hét szerves része, de önálló, már lassan hagyo-

mányos rendezvényként a címben említett program.
A rendezvény helyszíne a BMX Park a Kertvárosban,
amely egyúttal Magyar Kupafutam Állomás is lesz. S
hogy mit lehet ott csinálni a nézelõdésen túl? Elég csak
a plakáton lévõ kulcsszavakat idézni: BMX, BMX
Flatland, Roller, Amatõr Falmászó Verseny. Részletek
késõbb és a nyiregyhaza.hu oldalon.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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KÜLÖNLEGES LESZ AZ IDEI HÚSVÉT (IS)
AZ ÁLLATPARKBAN

NYÍREGYHÁZÁN A VILÁG VEZETÕ
TENGERBIOLÓGUSAI

Csakúgy, mint tavaly húsvétra – elkészült az új láto-
gatócentrum és bejárata, valamint az ehhez tartozó
nyitott hópárduckifutója –, a nyuszi idénre is tartogat
meglepetést a Nyíregyházi Állatparkban. Már látható
lesz a fókashow; megsimogathatjuk a tavasszal szüle-
tett 32 kis kecskegidát; húsvét hétfõn pedig akár a
Kemecsei útról is beléphetünk, ugyanis megnyitják a
hátsó bejáratot.

Bár egész évben nyitva van a Nyíregyházi Állatpark, az
igazi szezonnyitás mindig Húsvétra esik, ugyanis ilyen-
kor mutatkoznak be – az évben elõször – nagy létszám
elõtt. Idén 30 ezer látogatóra számítanak.

ÚJDONSÁGOKNAK SE SZERI SE SZÁMA

Akik jártak már a Nyíregyházi Állatparkban, azok nem
csodálkoznak azon, hogy az újdonságoknak se szeri se
száma. Nem lesz ez másként a húsvéti hosszú hétvégén
sem. A tavaszi idõszakban lombosodó fák, a varázslatos
hangulatot árasztó Sóstói-erdõben megtekinthetõ állatrit-
kaságok, minden korosztálynak különleges kikapcsolódást
kínálnak majd.

INDUL A FÓKASHOW

A húsvéti három napos ünnepen már látható lesz
fókashow is, amelyen bemutatkozik a kaliforniai oroszlán-
fókák legifjabb csapattagja, aki Lengyelországból érkezett
Nyíregyházára s vele együtt már 4 tagot számlálnak az úszó-
lábúak – tájékoztatta szerkesztõségünket Révészné Petró
Zsuzsa, az Állatpark osztályvezetõje. A fókalelátót a bemu-
tatók elõtt 30 perccel nyitják majd meg. Az Állatbemutatók
idõpontjai változhatnak az állatok életritmusának megfele-
lõen. A pontos idõpontot mindig aznap a park bejáratánál,
illetve az állat kifutójánál közlik.

TEVEGELVE VAGY KISBUSSZAL

– Sokan választják a tevegelést is, hiszen nem minden-
napi élmény a Sóstói tölgyerdõben utazni a sivatag hajó-
ján, de aki szeretne, egy elektromos kisbuszra felülve, be-
barangolhatja a Föld legjellegzetesebb élõhelyeinek be-
mutatóját – folytatta. A tevegelés helyszíne a fõbejárattól

jobbra, a Hüllõ ovival szemben található, és 5 éves kortól
vehetõ igénybe. A 16 férõhelyes kisbuszok pedig 20 per-
cenként indulnak a Zöld Piramis bejárata elõl.

EGY ÁLLAT SZÜLETÉSÉT IS LÁTHATJUK

– Szinte nincs olyan hét, hogy ne számolnánk be újabb
állatkölyökrõl, aki itt, a Nyíregyházi Állatparkban jött a
világra. Érdemes hosszasan elidõzni a kifutók elõtt, hiszen
zsebbõl kikandikáló kenguruval is találkozhatunk, vagy
akár egy állat születését is végignézhetjük – a legutóbbi
vendégeink egy tevecsikó világrajövetelét s lábra állását
nézhették végig.

MÁR FÉLÉVES CSÜLÖK

– Nincsen tavasz maki szaporulat nélkül sem, a mókás
gyûrûsfarkú makiknál ikrek is születtek a csapatban, míg
a háziállatokat felvonultató Magyar Parasztudvar állatsi-
mogatójában 32 kis kecskegida látott napvilágot. Az idei
év sztárjai egyértelmûen „nehézsúlyúak”. Óriási népsze-
rûségnek örvend az ország elsõ indiai orrszarvú bébije.
Az Orbán Viktor miniszterelnök által „örökbe fogadott”,
és az általa indított olvasói szavazáson Csülöknek keresz-
telt rinocérosz féléves lesz, s már ismerkedik a külsõ kifu-
tóval is. Csakúgy, mint a szintén ritkaságszámba menõ
afrikai elefántborjú, aki a 3 éves bátyját és az elefántcsa-
lád felnõtt tagjait is folyamatosan játékra hívja – tudtuk
meg.

ÚJ BEJÁRAT HÉTFÕN A KEMECSEI ÚTRÓL

Szintén az idei év újdonsága, hogy húsvéthétfõn akár a
Kemecsei útról is be lehet lépni a Nyíregyházi Állatpark
területére, ugyanis kialakítottak egy hátsó bejáratot. Ott is
lehetõség lesz jegyvásárlásra.          (Szerzõ: Bruszel Dóra)

2019. április 13–18. között a porcos halak, azaz a rá-
ják és a cápák tartásával és állatorvosi kezelésével kap-
csolatos konferenciának ad helyet a Hotel Pangea, Nyír-
egyházán.

A rangos esemény elismerése a Nyíregyházi Állatpark
Ócenáriumában folyó szakmai munkának. A több mint
10 országból érkezõ szakemberek között olyan neves elõ-
adók is vannak, mint a floridai Disney World nagyakvári-
umából érkezõ Natalie D. Mylniczenko, aki a cápák vi-
selkedését kutatja, így sok hasznos tanácsot adhat, miként

kell ezekkel a különleges állatokkal bánni az akvárium-
ban, hogyan tápláljuk, és milyen környezettel vegyük körbe
õket.

CÁPABEFOGÁS IS LESZ

A közel 50 résztvevõ számára a Nyíregyházi Állatpark
munkatársai bemutatnak egy cápabefogást, illetve azt,
hogy gyógykezelésben miként kell altatni ezeket az álla-
tokat. A különleges témájú tanácskozásról jövõ heti lap-
számunkban helyszíni tudósítást kapnak olvasóink.
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FIGYELJÜNK A SZABÁLYOKRA
AZ ÉPÍTKEZÉSEKNÉL, BERUHÁZÁSOKNÁL!

Nyíregyháza fejlõdését és a családpolitikai intézkedé-
sek hatását is mutatja, hogy a jó idõ beköszöntével egyre
több építkezés zajlik városszerte. A fejlesztések, beruhá-
zások sok felfordulással és kellemetlenséggel is járhat-
nak; az építési anyagok szállítása, rakodása vagy akár egy
épületbontás során nemcsak az adott magánterületet
érinthetik, hanem a város közterületeit, például a járdá-
kat, bicikliutakat, amelyek akár károsodhatnak. Múlt csü-
törtökön egy örökösföldi és egy belvárosi építkezésnél is
közös ellenõrzést tartott a Polgármesteri Hivatal, a
NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Közterület-felügyelet.

A korábban tapasztaltak alapján talán még most sincs
tisztában mindenki azzal, hogy közterület-bérleti szerzõ-
dés szükséges építési munkával kapcsolatos állvány léte-
sítésére, építõanyag és építési konténer elhelyezésére,
közterületen – amennyiben 1 óránál tovább tartózkodik –
ideiglenesen állomásozó építõgép elhelyezésére. Az ön-
kormányzattól kapott tájékoztatás szerint ezeken túl az út
kezelõjének hozzájárulása szükséges az út forgalmi rend-
jének megváltoztatásához, közmûépítéshez, javítási mun-
kálatok végzéséhez, az út elzárásához, az úton, az alatt
vagy a felett létesítmény, illetõleg ezekhez csatlakozás
létesítéséhez.

MINDEN ESETBEN ELÕÍRJÁK A FELTÉTELEKET

– Társaságunk, a város tulajdonában lévõ közterületek
kezelõjeként minden egyes építési engedélyezési eljárás-
nál részt vesz és nyilatkozik az adott ügyben. Az építési
engedélyezési eljárás során írjuk elõ azokat a feltételeket,
amiket például a társasházépítõknek, családi házas öve-
zetekben építõknek be kell tartani. Az építési folyamat alatt
az útellenõreink követik figyelemmel a közterületen folyó
munkálatokat, míg az épületek elkészülte után a haszná-
latbavételi eljárásban csak abban az esetben ad ki hozzá-
járulást a cég, mint a közterületek kezelõje, amennyiben
minden elõírt feltételt maradéktalanul meg nem valósíta-
nak – hívta fel a figyelmet Dicsõ Péter.

ÕRIZZÜK MEG A FEJLESZTÉSEKET!

A NYÍRVV út- és közterület-kezelési csoportvezetõje
hozzátette: az elmúlt években rengeteg fejlesztés történt
Nyíregyházán, út-, járda- és kerékpárút-építések, felújítá-

sok. A cél, hogy ezeket a fejlesztéseket a lehetõ legjobb
minõségben és színvonalon tartsuk meg, és fontos, ha pél-
dául egy társasházépítés kapcsán igénybe kell venni az
adott közterületet, akkor azt az az általuk elõírt módon
tegyék meg.

FONTOS AZ ENGEDÉLY

Betonkeverõ vagy éppen konténer a közterületen – gyak-
ran látunk ilyesmit. Egy-egy ellenõrzés alkalmával a jog-
szerû közterület-használatot is vizsgálják, felhívják az
építtetõk figyelmét a városi vagyont érintõen az azzal kap-
csolatos teendõkre. Bodrogi László, a Közterület-felügye-
let vezetõje a Nyíregyházi Televízió kérdésére hozzátette:
– Még mindig nem mindenki tudja, hogy a közterület-hasz-
nálathoz különbözõ engedélyek beszerzése szükséges. Mi
ezeket ellenõrizzük. Ha valaki építkezik, építõanyagot kell
tárolnia és nem biztos, hogy a saját telkén tudja tárolni
azokat. Ekkor kell közterület-bérleti szerzõdés kötnie a
közterület kezelõjével, tehát a NYÍRVV Nonprofit Kft.-vel.
Ha valaki fel akarja bontani a közterületet – például be
kell kötni a szennyvizet, a vizet vagy akár az erõsáramú
kábeleket – ehhez is engedély kell, amelyeket mi szintén
ellenõrzünk. Ha azonban nincs engedély, akkor elsõ kör-
ben szólunk, hogy ezeket szerezzék be.

ERÕSÖDÕ FRANCIA KAPCSOLATOK
Gazdasági, oktatási és kulturális kapcsolatok tovább-

építése hozta a tavaly nyáron hivatalába lépett francia
nagykövetet Nyíregyházára. Gyári és iskolai látogatás
után a városházán találkozott a polgármesterrel.

M. Pascale Andreani Franciaország magyarországi rend-
kívüli és meghatalmazott nagykövete látogatott pénteken
Nyíregyházára. A francia nagykövetség tanácsadója és a
Francia Intézet oktatási együttmûködési attaséja kíséreté-
ben tárgyaltak a nyíregyházi kapcsolatok továbbépítésé-
nek lehetõségeirõl. – Nagyon boldog vagyok, hogy Nyír-
egyházára is ellátogathattam. Azért is jöttem a városba,
hogy meglátogassam a Michelin céget, mely munkahe-
lyet teremt a régióban élõknek. Kifejezetten örülök an-
nak, hogy Nyíregyházán a francia nyelv oktatásának ilyen
nagy jelentõséget tulajdonítanak. Ezt a sokrétû kapcsola-
tot szeretnénk megerõsíteni a polgármester úrral – fogal-
mazott a nagykövet.

VILÁGCÉGEK NYÍREGYHÁZÁN

A nagykövet sorra járja a hazai városokat, ahol lehetõsé-
ge van a francia jelenlétet életben tartani és erõsíteni. –
Természetesen a Michelin, mely régóta itt van, és a

Bonduelle is idehozta a nagykövetet – fogalmazott a pol-
gármester. – A Michelin a közelmúltban vásárolt komoly
fejlesztési területeket, de egy beruházás nagyon sok ténye-

zõtõl függ. Mondhatom, kiváló a kapcsolat a városvezetés
és a cég között, melynek a társadalmi felelõsségvállalása is
kiemelendõ. Meghívtam vendégünket, legyen egyszer ré-
szese a Bringafesztiválnak – mondta a polgármester.

FONTOS A NYELVTANULÁS

A nagykövet látogatását a francia nyelv oktatása is in-
dokolta, aminek a városban komoly hagyományai van-
nak. Az Apáczaiban, az Eötvös Gyakorló Iskolában és a
Kölcsey Ferenc Gimnáziumban is magas szintû a nyelv-
oktatás. A párbeszéd kapcsán az is elhangzott: a
kéttannyelvû iskolával kapcsolatos „városi szóbeszéd”
igaz, mely persze kormányzati döntést és hosszú éveket
igényel. Az elõkészületek megtörténtek abban az értelem-
ben is, hogy többszintû legyen a képzés, tehát az általá-
nos iskola után jöhet a középiskola, majd jó lenne olyan
helyzetet teremteni, hogy újraéleszthetõ legyen a Nyír-
egyházi Egyetemen az egykoron volt Francia Tanszék.
Nyitottak voltak a vendégek, és egy újabb látogatás alkal-
mával folytatják majd a kapcsolatépítést, melynek a jövõ-
ben a gazdasági fejlesztések mellett a testvér-, illetve part-
nervárosi, és iskolai kapcsolatok erõsítése is a célja lehet.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

M. Pascale Andreani és dr. Kovács Ferenc

BÍRSÁGOT IS KAPHATNAK, AKIK ENGEDÉLY NÉLKÜL HASZNÁLJÁK A KÖZTERÜLETET

MIRE KELL FIGYELNI KÖZTERÜLETEN
VÉGZETT MUNKÁKNÁL?

Közterületen folytatott munka során tilos a munka-
árokba szerves anyagot, építési törmeléket, szemetet
visszatölteni, az út árkába vagy átereszébe olyan anya-
got juttatni, amely a lefolyást akadályozza vagy az
árkot (átereszt) szennyezi. Tilos a közlekedés bizton-
ságát zavaró (utak és útkeresztezõdések, csomópont-
ok beláthatóságát akadályozó, közúti és jelzõtáblákat
takaró) berendezések és anyagok elhelyezése. Fon-
tos, hogy az úton, az alatt, felett vagy mellett végzett
munka jelzésére vonatkozó kötelezettségeket is be-
tartsa a kivitelezõ.

ELÕSZÖR FIGYELMEZTETNEK

A figyelmeztetés az elsõ, ám ha a felszólítás ellenére
sem pótolják a hiányzó engedélyeket, akkor a felügyelõk
akár 50 ezer forintig terjedõen helyszíni bírságot is kiszab-
hatnak vagy eljárást is kezdeményezhetnek. Magánsze-
mély 200 ezer forintos, vállalkozó pedig akár 2 millió fo-
rintos bírságot is kaphat.

(Szerzõ: Dér Vivien)
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NYÍREGYHÁZÁN HÁZASODIK MEG A DRÁGA
ÖRÖKÖSÖK JÓZSIJA

A sorozatban nem jött össze a lánykérés Ökörapátiban,
másodjára sem, a való életben viszont igen: a Drága örö-
kösök Horváth Józsiját alakító Varga Balázs Nyíregyházán
ismerte meg szerelmét, itt is történt meg a lánykérés, majd
a jegyes fotózás, és szintén a szabolcsi megyeszékhelyen
mondják ki a boldogító igent, még idén nyáron.

Kétségtelenül az RTL Klub téli nagy dobása lett a Drága
örökösök címû televíziós sorozat, amelyben azóta is nyo-
mon követhetjük a Szappanos család cselszövésekkel, tak-
tikázásokkal és fordulatokkal megtûzdelt életét. A törté-
net szerint Kálmán bácsi 612 millió forintot hagyott rájuk,
amit akkor kapnak meg, ha egy éven át Ökörapátiban él-
nek. Az örökösök úgy döntenek, hogy maradnak, a mesés
juss utáni harc azonban fenekestül felforgatja az életüket.
Az egyik Szappanos sarjba, Mónikába szeret bele a soro-
zat Józsija, Varga Balázs, aki már sokak számára ismerõs
lehet. 2011 és 2017 között, 7 évadon keresztül a Móricz
Zsigmond Színház színésze volt.

„MEGISMERHETTEM A VIDÉKI ÉLET
SZÉPSÉGÉT”

– Nagy megtiszteltetés volt, hogy 6 éven – 7 évadon –
keresztül egy patinás színház deszkáit koptathattam Nyír-
egyházán. Emlékszem, hamar befogadtak a kollégák, sok
barátom is lett és egy jó hangulatú munka vehette kezde-
tét 2011-ben – emlékezett vissza Varga Balázs. – A Tirpákia
Tündérkert volt életem elsõ ottani bemutatója, ami ráadá-

sul speciálisan Nyíregyházára és a színházra írott mû volt.
Ennek köszönhetõen jobban megismerhettem a várost, az
itteni embereket, de betekintést nyerhettem a vidéki élet
szépségeibe is. Azt szokták mondani, hogy hét évadon-
ként érdemes elgondolkodni a váltáson. Az én életemben
ez úgy alakult, hogy pont 2017-ben, – miután megkap-
tam a Kelet Színésze díjat –, következett be.

PÖRGÕSEK A FORGATÁSOK

Balázs most a népszerû televíziós sorozat, a Drága örö-
kösök egyik meghatározó karakterét, a korábbi polgármes-
ter fiát, a jelenleg lovászként dolgozó Józsit alakítja.

– A filmbeli játék már egy teljesen másfajta koncentrá-
ciót igényel. Itt nem egy-másfél hónapig próbálom azt,
amit utána minden este játszom a színházban. A forgatá-

sokon nincs idõ, nincs várakozás, azonnal kell teljesíteni,
azonnal kell a topon lenni. Ez a fajta, napi szintû koncent-
ráció nagyon megterhelõ volt az elején, de rajta marad-
tam a lovon, minden értelemben, és nagyon élvezem.
Szuper a csapat, szeretem ezt a fajta megterhelést. Ezért
dolgoztam, erre vártam, most pedig az álmom beteljesült.

MINDEN „BEÉRETT” AZ ÉLETÉBEN

Balázs azt mondja, minden, amit célként kitûzött a
magánéletében és a szakmában, az teljesült. A Drága örö-
kösökben egy olyan profi csapat tagja lehet, ahol nagyon
jól érzi magát, ráadásul az általa játszott karakter is közel
áll hozzá – egy vagány, de mégis érzékeny srác, akinek
fontos a család. Mindezzel párhuzamosan a való életben
a szerelmét, Fruzsinát is megtalálta.

– Évekkel ezelõtt a nyíregyházi színházban ismerked-
tem meg a párommal, Vránszki Fruzsinával, ezért nem is
volt kérdés, hogy abban a városban is kértem meg a ke-
zét. Nagyon jó kapcsolatot ápolok a családjával és õ is az
enyémmel. Bár már felköltöztünk együtt Budapestre, de
sokat járunk Nyíregyházára. Szinte a második otthonunk-
ként tekintünk a városra. Ott is lesz még idén az eskü-
võnk.

Bár most egy rövid forgatási szünet volt a Drága örökö-
sökben, a televíziónézõk ettõl függetlenül minden hétköz-
nap este figyelemmel kísérhetik az ökörapátiak életét. Ta-
lán Józsira hamarosan a sorozatban is rátalál a szerelem,
addig azonban szervezi az igazi esküvõjét, ezúttal Ökör-
apáti helyett Nyíregyházán.              (Szerzõ: Bruszel Dóra)

HAJNALI FÉL HATKOR VOLT A LÁNYKÉRÉS

– Amikor másodjára kértem meg Szappanos Móni-
ka kezét, és végül jött a visszautasítás, az az egyik
kedvenc jelenetem. Ebben egyébként az is durva volt,
hogy hajnali fél hatkor vettük fel. Kemény volt, hiszen
érzelmileg is oda kellett tennem magam, készültünk
is rá sokat. Ez volt ebben az évadban Józsi nagy jele-
nete. Persze, még ezt kísérték akciójelenetek is, hi-
szen az eljegyzési gyûrût két fiatal ellopta tõlem a
metróaluljáróban Budapesten, és ezt vissza kellett sze-
reznem.
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KULTÚRA

VASTAPS ÁGOSTONÉK TIRPÁKOS TÁNCÁNAK
Vastapsot kapott az a tirpák tánc, melyet azért válasz-

tottak az Ágoston família tagjai bemutatkozásuk tárgyá-
ul, hogy ezzel is a városunkhoz való kötõdésüket fejez-
zék ki. Egy nagy, nyíregyházi táncos család, Ágostonék
nyolc tagja szerepelt múlt héten az Országos Táncház-
találkozón.

A Szabolcs Néptáncegyüttesben õrzik és ápolják a ma-
gyar népi kultúrát az Ágoston família tagjai. A nagy tán-
cos dinasztiából több mint 21-en (!) táncoltak már, vagy
teszik ezt mind a mai napig. Ennek apropóján mutatko-
zott be a család legfiatalabb 8 táncosa Budapesten, az
Országos Táncháztalálkozón. Ágoston Ildikó, mint „tyúk-
anyó” és (részben valóban a saját) gyermekei: Dalanics
Nikoletta, Regina, György, bátyjának fia, Ágoston Sza-
bolcs és párja, Bali Szimonetta, másik bátyjának fia, Ágos-
ton Gergely, és Nikoletta párja, Ignácz Gergõ léptek szín-
padra a nem mindennapi felkérés következtében. A kö-
zönség pedig vastapssal hálálta meg a produkciót, ami
mi lehetett volna más a kötõdés miatt, mint egy tirpák
koreográfia, hiszen szeretik a szülõföldjüket, s van mit
megmutatniuk.

TÖBB NEMZEDÉK

– Egy szülõnek a legnagyobb öröm, hogy gyermekeivel
együtt állhat egy színpadon. Arról nem is beszélve, hogy az
én és testvéreim gyermekei nagy dózissal lettek beoltva a
magyar néptánc, folklór iránti szeretettel. Legkisebb fiam,
Gyurka profi táncos lett, az Experidance Társulat tagja. Sza-
bolcs, a bátyám fia az együttes egyik utánpótláscsoportját
vezeti a párjával, Szimonettával együtt. Niki és Gergõ vet-
ték át Bíró József (Jaffás) elvesztése után a Szabolcs
Néptáncegyüttes mûvészeti vezetését. De a többiek is mind
részt vállalnak a feladatokban – mutatja be a família tánco-
san aktív tagjait Ágoston Ildikó, mert ettõl jóval többen tán-
coltak, de páran már szögre akasztották a csizmát, vagy a
várostól messze élnek, dolgoznak. A bátyja gyermekei pél-

dául Debrecenben, a Hajdú Táncegyüttesben ropták, ahol
a legidõsebb lány ebbõl diplomázott. Ildikóék összesen
tízen testvérek, a szüleinek már 27 unokája van...

TÁNCOLTAK ÉS TANULTAK

A Szabolcsban nagy hangsúlyt fektetnek az utánpótlás-
bázis kinevelésére, ezért elengedhetetlen a jó és szoros
együttmûködés nemcsak a családban, hanem a fenntartó
Szabolcs Néptánc Egyesületben is. Legidõsebb bátyja, Laci,
alias „Pergõ” nagy szívfájdalma, hogy bár több évtizede
táncol, egy gerincsérv-operáció miatt ebbõl most kima-
radt. Így is több mint 60 fõvel utaztak Nyíregyházáról az
egyesület szervezésében a táncháztalálkozóra, amely
egész napos tánctanulási lehetõséget nyújtott kicsiknek és
nagyoknak, kezdõknek és haladóknak egyaránt. Élmények-
kel gazdagon és nagyon fáradtan érkezett meg vasárnap
hajnalban a csapat egyik része, míg a másik egész vasár-
nap estig ott maradt a különbözõ tánctanításokon.

LEHETÕSÉG A HAGYOMÁNYÁPOLÁSRA

S hogy miért fontos mindez az egyesület elnökének? –
Lokálpatriótának vallom magam. Minden sejtemmel Nyír-
egyházához kötõdöm. Szeretem ezt a várost, ahol ismerek
minden utcát, fát és bokrot. Örülök, hogy részem lehet ab-
ban az életörömben, hogy gyermekek, fiatalok és felnõttek
számára megteremtjük a lehetõségeket a magyar hagyo-
mányok ápolására. Ezzel is esélyt adunk arra, hogy nemze-
dékeken át megõrzõdjön és tovább adódjon a magyarság-
tudat és táncszeretet – fogalmaz Ildikó, akinek külön öröm
volt, hogy a Családban Marad programon a Nemzeti Tánc-
színház igazgatójával, Ertl Péterrel együtt léphetett fel, aki
szintén a fiával húzott csizmát. Ott személyesen is volt al-
kalma köszönetet mondani azért, hogy Jaffás – Bíró József
koszorúi címû, tavaly õsszel megjelent táncszociográfiá-
ban vállalta az interjút, amiben visszaemlékszik barátsá-
gukra, a Honvéd Táncegyüttesben eltöltött közös évekre.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotó: Trifonov Éva
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a tavaszi gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményben részesülõ hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:

a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban
részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek ré-
szére az évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatt biztosítja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2018/2019. tanév tavaszi szünetében a szünidõre
esõ 2 munkanapon lehet igénybe venni: 2019. április 18-án és április 23-án.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavaszi szünet idõtartama alatt
az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tá-
jékoztatni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve
betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2019. április 8.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ
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OKTATÁS

SIKER AFRIKÁBAN

50 ÉV A WESSELÉNYIBEN 

50 éves a Wesselényi. Az alapító igazgató, egykori és mos-
tani tanárok, diákok, közéleti személyiségek, a kamara, illet-
ve olyan cégek-vállalkozások képviselõi is részt vettek az ün-
nepségen, kikkel tanulószerzõdése van az intézménynek.

A Wesselényi mindig is a divat iskolája volt, a divat-
szakmák képzõhelye. Az évfordulós ünnepség is a korok
divatját bemutató show-val indult. Stílustervezõk, kozme-
tikusok, nõi szabók, fodrászok, finommechanikai mûsze-
részek, vagy mûszaki informatikusok iskolája, több tízezer
diák szakgimnáziuma és szakközépiskolája.

RÖVID HÍREK

II. SZABOLCSI CUKRÁSZ KUPA

Második alkalommal rendezték meg a Szabolcs Cuk-
rász Kupát a Westsikben. Idén jelentõsen több volt a ne-
vezõk létszáma, 13 csapat 26 versenyzõje indult a meg-
mérettetésen. A megyébõl és még külföldrõl is érkeztek
fiatalok a versenyre.

– A kezdet kezdetén 40 szakmában, 43 osztályban,
majdnem kétezer diákkal indult meg az iskola tevékeny-
sége. És fõképp azokra a szakmákra szakosodott, me-
lyek a XX. század 20-as éveiben életre hívták az iparos-
tanonc oktatást Nyíregyházán. Napjainkban a szakmák
száma valamelyest  csökkent, de még mindig közel ezer
fõs diáklétszámmal büszkélkedhetünk – fogalmazott
Pivonka Szilvia, a NYSZC Wesselényi Miklós Szakgim-
náziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma igazgatója.

Színesen csillogó érmekkel tértek haza a Bánkirobot
Team tagjai Afrika legnagyobb ifjúsági tudományos fesz-
tiváljáról.

Ebben az évben 10. alkalommal rendezte meg az
ATAST (Tunisian Association for the future of Science and
Technology) az I-FEST? elnevezésû, kilenc napos tudo-
mányos és technikai fesztiválját. Hazánkat elsõ alkalom-
mal képviselte egy kis küldöttség. A fesztivál egyben ver-
seny is volt, amely a 14-24 év közötti ifjú kutatókat, és
feltalálókat várta a világ minden pontjáról. A magyar ver-
senyzõk elõzetesen a Kossuth Klub által már több mint
20 éve megrendezett OTDK versenyen szereztek jogot a
részvételre.

MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELTÉK

A fesztivált március végén Monastirban rendezték meg.
A világ 32 országából 250 projektet hozott a több mint
1000 résztvevõ. Nyolc szekcióban versenyeztek a diá-
kok, ebben az évben két új liga is indult: robotika, és
közgazdaság. A magyar küldöttség – mindketten a
BánkiRobot Team tagjai – két szekcióban képviseltette
magát. Tóth Bence, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum
Bánki Donát Mûszaki Középiskolájának végzõs diákja a
Sign Language Gloves elnevezésû projektjével a Mérnö-
ki Tudomány szekcióban ezüstérmet szerzett. Zsigó Mik-
lós, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 11.-es tanu-
lója pedig Moth.NET elnevezésû projektjével a Környe-

zeti Inormatika (enviromental informatics) szekcióban
aranyérmet szerzett!

A diákok mentora Zsigó Zsolt Miklós, Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Középiskolájának
tanára.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum, és a Bánkis Diá-
kokért Alapítvány támogatása tette lehetõvé, hogy Magya-
rországot képviseljék a fesztiválon!

Zsigó Zsolt Miklós mentor, Zsigó Zsolt Miklóssal és Tóth
Bencével

A versenyfeladatok között szerepelt egy mézeslap, és
egy torta díszítése. A zsûri az értékelésnél a kreativitást
vette figyelembe leginkább. Az alkotások elkészítésénél
bármilyen anyag használata lehetséges volt. A megméret-
tetés végén értékes díjakkal gazdagodtak a tehetséges,
cukrász fiatalok.

Nyíregyháza városvezetése kiemelten, minden eszköz-
zel támogatja a tehetséges diákokat és nagy hangsúlyt fektet
az ilyen és ehhez hasonló rendezvények támogatására.

– Nagyon sok olyan tehetséges nyíregyházi fiatal van,
akikbõl ki tudják hozni képzett szaktanáraink mindazt, ami
bennük rejlik. Nem egyszerûen tömeget képeznek, ha-
nem valódi szakembereket, akik a piacon is megállják a
helyüket – mondta el Szilvási István, önkormányzati kép-
viselõ.

FONTOS A SZAKKÉPZÉS
A dinamikusan fejlõdõ Nyíregyháza egyik ipari hú-

zóágazata a vegyipar, a gumi- és mûanyagipar. A szak-
képzés, a munkaerõpiac, a város, a kamara, a parla-
ment, illetve a szaktárca képviselõjének részvételével
rendeztek múlt héten szakmai napot a Szakképzési
Centrumban, a már folyamatban lévõ képzési straté-
gia megvitatására.

Mint ismeretes, hazánkban nagy a szakember hiány,
a másik oldalon pedig a képzetlen emberek tábora. Az
Ipar 4.0 program mintájára elkészült a szakképzési stra-
tégia, a kereslet-vezérelt oktatás. A problématérkép tar-
talmi és szerkezeti, vagyis rendszerszintû megújulást
kíván. – A Szakképzési Centrum elkészítette fejlesztési
tervét, amit a gazdálkodó szervezetekkel együtt kívá-
nunk megvalósítani. Ezen belül a Wesselényi az, amely
a képzéseket koordinálja nálunk – fogalmazott
Gurbánné Papp Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum fõigazgatója.

Mint elhangzott: világos, hogy azok lesznek a nyerõ
oldalon, akik komoly szakképzett munkaerõvel rendel-
keznek. A Conti Tech helyi gyárában többen vesznek
részt a duális képzésben a Nyíregyházi Egyetemrõl is.
– Nemcsak a térséghez viszonyítva, de nemzetközi
összehasonlításban is magas nívót képvisel a nyíregy-
házi gyár. Jelenleg is részt veszünk a NYSZC által fel-
karolt szakmunkásképzés gyakorlati oktatás részében,
ami 13 szakmunkástanuló képzését jelenti ebben a pil-
lanatban – fogalmazott Jókay László, a Conti Tech Ma-
gyarország ügyvezetõ igazgatója.

A technikusképzésrõl, a diákok ösztöndíj program-
járól, a gyakorlati oktatók bérrendezésérõl, tanmûhely-
fejlesztésrõl, mérnöktanárok iskolai foglalkoztatásáról
szólnak a hírek a szakképzési stratégia kapcsán, me-
lyet a GINOP pályázat finanszírozhat. Az ipar számára
szükséges szakembereket egy rendszerszintû megúju-
lás után adhatja a szakképzés. – A duális képzés elmé-
lyítése és a kiszélesítése fog megtörténni olyan keretek
között, ami nagyon jól érthetõ reményeink szerint a
szülõk számára is, vagyis, hogy a szakképzésben a kar-
riert lássák. Ezért van, hogy egyértelmûen technikum-
ról szeretnénk beszélni. Az 5 éves képzés lehetõséget
ad az olyan minõségi képzések indítására és megújítá-
sára, amely a jelenlegi technológiai változásoknak is
megfelel, tehát kiszolgáljuk az ipart – hangsúlyozta
Pölöskei Gáborné, az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium helyettes államtitkára.

A város számára is létfontosságú az itt mûködõ sike-
res cégek szakemberellátása, és a városlakók foglalkoz-
tatása. – Ezzel nyernek a diákok, akiknek biztos mun-
kahelyük lesz. Nyernek a cégek, akik gondolkozhat-
nak a jövõben is hosszú távon munkahelyteremtõ fej-
lesztésekben, nyer maga a szakképzési centrum, az is-
kolák is, hiszen az õ munkájuk kiteljesedik, és nyer a
város is, ezért az önkormányzat, a városvezetés teljes
mértékben támogatja ezt a folyamatot, lehetõségei sze-
rint – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester, aki
beszélt a 2 milliárd forintos városi támogatással mûkö-
dõ, posztgraduális képzést szervezõ Paktum Irodáról,
mely a munkanélküliek foglalkoztatását támogatja.

Gurbánné Papp Mária, Pölöskei Gáborné és
dr. Kovács Ferenc
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SZARMATA JELEK A FÖLD ALÓL KÉT MEGYÉBEN
Évente 150 ezer jármûvet készít majd a BMW Magya-

rországon, több mint ezer dolgozót foglalkoztatva a deb-
receni gyárában. A terület – amin hamarosan elkezdõdik
az építkezés – azonban nemcsak azért érdekes, mert itt
gurulnak majd le Magyarországon elsõként – többek kö-
zött – az X6-ok és a Mini Cooperek, hanem mert már
maga a föld is titkokat rejt. Ezek megfejtésében segítet-
tek a nyíregyházi Jósa András Múzeum régészei.

Föld alatt megbúvó egykori települések, temetõk, kerámia-
anyagok vagy éppen emberi maradványok. Könnyen lehet, hogy
ott, ahol ma még virágok nyílnak, autók szelik át az utat, netán
minden nap végigsétálunk, a földfelszín alatt évezredes leletek
rejtõznek. Ilyenekbõl pedig az utóbbi években egyre több ke-
rült elõ Szabolcs-Szatmár-Bereg és a környezõ megyékbõl is.

17 HEKTÁRON FOLYTAK AZ ÁSATÁSOK
A nyíregyházi Jósa András Múzeum régészei, a debre-

ceni Déri Múzeum felkérésére, januártól dolgoztak az épü-
lõ BMW gyár 400 hektáros területén – ebbõl 17 hektáron
folytak az ásatások, melynek egy részén végeztek meg-
elõzõ feltárást a múzeum régészei. Ennek során 180 régé-
szeti jelenséget tártak fel.

– Ezek a császárkorra datálhatók, és a szarmata néphez
köthetõk, ám érdekes módon viszonylag kevés volt az,
ami leletanyagot is tartalmazott, de ennek ellenére jelle-
gükben  nagyon is érdekeseknek bizonyultak - ismertette
az ásatás részleteit Pintye Gábor, a múzeum régésze. A
lelõhelyen római császárkorból származó szarmaták lak-
ta település szélét, épületeket, tárolókat, terménytároló
gödröket, kutakat, füstölõket és árkok maradványait talál-
tuk meg, de kerámiák és csontok is elõkerültek.

MEGLÉKELT KOPONYA IS ELÕKERÜLT

Pintye Gábor azt mondja, megyénkben a régészeknek
az utóbbi 1-2 év fõ feladatát a Nyíregyháza nyugatról elke-
rülõ út több szakaszának a feltárásai jelentették. Olyan, a
hun hódítás idejére tehetõ szarmata népcsoport telepeit és
temetõit tárták fel, ami nagyon érdekes leletanyagot hozott.
A változatos kerámiaanyag mellett sírok is elõkerültek.

– Nagyon szerencsés voltam, mert egy olyan kis teme-
tõrészletet tártam fel, amit már egy elpusztult faluba ástak
bele. Itt találtam egy meglékelt koponyát is. (Az élõ em-
beren végzett koponyalékelésnek két fajtája van. Az elsõ
az úgynevezett sebészi trepanáció, amelynek során egy
csontdarabot eltávolítottak az agykoponyából. Aki ilyet
végzett, valószínûleg pontos anatómiai ismeretekkel ren-
delkezett, és sokszor életet is mentett. A trepanáció másik
fajtája a jelképes koponyalékelés volt, ennek okai máig

ködösek – a szerk–. Ez azért is érdekes, mert honfoglaló
õseinknél volt ez inkább megfigyelhetõ, de ott sem gya-
kori. De az, hogy a szarmatáknál is van itt, a Kárpát- me-
dencében, tudomásom szerint ez unikális.

NÁLUNK LEHET A „KULCS”
Bár – a régészek munkájának köszönhetõen – szinte fo-

lyamatosan újabb és újabb leletanyagok kerülnek elõ a föld
mélyérõl, még most is vannak olyan kérdések, amelyek meg-
oldásra várnak, és amelyekre a válasz valószínûleg pont Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében, a földfelszín alatt található.

– Elsõsorban a császárkor végével – a bukás utáni idõszak –,
a hun elõrenyomulás idõszakával kapcsolatban merül fel még
számos kérdés. Tudjuk, és források is beszélnek róla, hogy szá-
mos népcsoport járt a megye területén, de ezeket azonosítani
nagyon nehéz, annak ellenére, hogy mindez az egyik fõ tö-
rekvése a régészetnek. Talán tényleg itt lehet a kulcs valahol a
megyében. Maga a megye, azon belül is a szatmári és a bere-
gi régió az – talán a kutatottság hiánya miatt – ahol fogalmunk
sincs arról, hogy másfélezer éven keresztül, konkrétan kik él-
tek. Vannak sejtéseink, településleleteink, de sírjaink, amikbõl
etnikumra lehetne következtetni, nincsenek. Talán hamaro-
san lesz egy újabb fejlesztés, amely – a szükséges régészeti
feltárások során – megoldást ad majd a titkokra.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– Amikor valahol nagyberuházás veszi kezdetét – beszél-
hetünk itt autópálya- vagy éppen egy gyárépítésérõl – akkor
azt mindig elõzetes régészeti kutatások elõzik meg, melynek
során elkészül egy régészeti dokumentáció. Ilyenkor a kollé-
gák bejárják az adott terepet, majd mikor már rögzítették a

térképen a lehetséges lelõhelyeket, akkor ott úgynevezett
szondaárkokat húznak, és ezek segítségével próbálják
meghatározni a lelõhely intenzitását, kiterjedését. Ezt kö-
vetõen a múzeumok, a magánrégészeti cégek a doku-
mentáció fényében kezdik el a lelõhely teljes feltárását.

KUTATÁS ELÕZI MEG
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Április 13., szombat 19.00 Balfácánt vacsorára!, Bérletszünet, Nagyszínpad

Április 16., kedd 17.30 Többszemközt: Márton Andrással, Bérletszünet, Bencs Villa

Április 20., szombat 19.00 Bob herceg, Bemutató bérlet, Nagyszínpad

MINDEN SZEREPLÕT MEGTALÁL ÖNMAGÁBAN
Ismét a Móricz Zsigmond Színházban rendez Tasnádi

Csaba, aki Csehov A manó címû darabját viszi színre. A
premier április 12-én lesz a Krúdy Kamarában.

Vajon milyen érzésekkel érkezett Nyíregyházára szín-
házunk egykori igazgatója?

– A Móricz Zsigmond Színházban töltött tizenhat évet
nem lehet csak úgy kitörölni – válaszolta kérdésemre.
Minden szeglethez, minden emberhez van valamiféle
közöm. Amikor színpadra állítok itt egy darabot, bizonyos
szempontból könnyebb, hiszen van helyismeretem, ugyan-
akkor nehezebb is, mert elvárják tõlem a megszokott szín-
vonalat. Nagyobb bennem a
szorongás, hogy ne okozzak
csalódást, mintha máshol
rendeznék. Az igazgatásom
alatt nem osztottam magam-
ra Csehov-darabot, mert úgy
éreztem, nem tudok még
eleget az életrõl, a színház-
ról. Sok minden történt az-
óta. A színház vezetésével
egyetértésben most A manó-
ra esett a választásunk, mert
az orosz szerzõnek ezt a
mûvét még nem játszották
Nyíregyházán. Született itt
legendás Cseresznyéskert, Három nõvér, Sirály, Ványa
bácsi, Platonov, de a nézõk újabb darabot várnak.

HAPPY ENDDEL VÉGZÕDIK

Mint Tasnádi Csaba elmondta, A manó azért izgatta,
mert ritka, izgalmas, szabadságot ad a rendezõnek, a
dramaturgnak, a színészeknek, ugyanis ez egy kevésbé
ismert, túlírt darab, amelynek szövegkönyvébõl húzni
kell, de nagyon megfontoltan, az elérendõ célt, a törté-
net érthetõségét, a szerepek játszhatóságát szem elõtt
tartva. Megfelelõ rövidítés mellett megtaláljuk benne a
késõbbi nagy csehovi mûvek nyomait, erényeit. A szín-
darabot 1889-ben írta, és az õsbemutató nagy bukás
volt. A szerzõ megtiltotta a kinyomtatását és további
színpadra állítását. De A manó halálában ott rejlett a

késõbbi nagy mûvek születése. Mintha ez lett volna az
õsrobbanás, s utána születtek volna meg az égitestek,
amelyek azóta is állócsillagként ragyognak. A sok ha-
sonlóság mellett sok az érdekes eltérés. A manóban is
van pisztolylövés, de máskor dördül el... Amiben azon-
ban teljesen más, hogy a vége happy endre emlékeztet,
ami Csehov késõbbi mûveiben ismeretlen. Orvos volt,
aki egészében látta az embert, és a testen túl a lélek is
érdekelte. Az olvasópróbán azt mondta a rendezõ a
színészeknek, hogy szeretné, ha nem eljátszanának
valakit, hanem önmagukban keresnék meg a Csehov
által megírt emberek mozaikjait. Õ a színlapon találha-
tó összes szereplõt megtalálja nyomokban önmagában,
még a nõket is, mert átment már hasonlítható élethely-
zeteken, állapotokon.

Pillanatkép a Manó olvasópróbájáról

Tasnádi Csaba

Fotó: Móricz Zsigmond Színház

A MANÓ AKADÁLYOKAT GÖRDÍT
AZ EMBER ÚTJÁBA

Ma már megvan bennem a kamaszkorból épp kilépõ,
szerelemre vágyó, tisztalelkû fiatal éppúgy, mint a megfá-
radt, a haláltól félõ, de azzal szembenézõ idõsödõ férfi –
folytatta. – Remélem, nemcsak a színészek éreznek majd
hasonlóan, hanem a nézõk is. Az elõadás látványvilága
nagyon egyszerû, mert szeretnénk, ha az apró részletek
nem terelnék el a figyelmet a szereplõk mondandójáról,
színpadi létezésérõl. A címben szereplõ manó az orosz
mondavilágban a sûrû, sötét erdõben, a bolyongó, zilált,
kiutat keresõ embert ûzi, rémisztgeti, hajtja a vágyott vir-
radat, a világosság felé.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Április 14., vasárnap 18.00 Lelátó, ben-
ne: NYKC–Balassagyarmat kézilabda-
mérkõzés ismétlése

Április 12., péntek 19.00 Bánki torna-
terem, Sunshine-NYIKSE–Békés U23
kosárlabda-mérkõzés
Április 14., vasárnap 18.00 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Kaposvár
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

TORNAGYÕZELEM GÖDÖLLÕN
Megszerezte elsõ tornagyõzelmét a Nyír-

egyházi Sportcentrum U13-as röplabdacsa-
pata. Savic Bernadett együttese Gödöllõn
az Õryné Merõ Nóra U13 Országos Mini
Bajnokságon lépett pályára. A nyíregyházi
lányok a délelõttöt a csoportmérkõzések-
kel kezdték, ahol elõször a Szegedi RSE-
vel, majd a RÖAK Kaposvárral találkoztak
a mieink. Az elsõ meccset ugyan elveszí-
tették, de a másodikon gyõztek a nyíregy-
házi fiatalok. Az elõdöntõben a házigazda
Gödöllõ ellen izgalmas meccsen 2:1-es
gyõzelmet aratott a Sportcentrum, így a
döntõt a Szegedi RSE-vel játszották a mie-
ink. A nyíregyházi csapat 2:0-ra nyert, és
ezzel tornagyõztes lett.
Eredmények: Szegedi RSE–Nyíregyházi
Sportcentrum A 3:0; Nyíregyházi Sportcent-
rum A–RÖAK Kaposvár Kék 3:0; RÖAK
Kaposvár Kék–Szegedi RSE 1:2.

Elõdöntõ: Szegedi RSE–Szombathelyi SI/
HVSE 2:0; GRC–Nyíregyházi Sportcentrum
A 1:2.
Döntõ: Nyíregyházi Sportcentrum A–Sze-
gedi RSE 2:0.

36-OS LÁBBAL A 42-ES ELLEN? IGEN!

Egy fiatal lány a szokásos nagy mo-
sollyal. Az embernek, ha rossz kedve van,
ránéz, és óhatatlanul felderül az arca. Mert
ilyen a kisugárzása. Pláne, ha érmet nyer
az országos bajnokságon. Nem is egyet...

A világ nagyon sok országában többszö-
rös bajnok lenne. De mivel Magyarország
tele van úszóklasszisokkal, olimpiai és vi-

SZUROVCSJÁK IVETT ÉRMEKET SZERZETT AZ ÚSZÓ OB-N

lágbajnokokkal, így ha valaki olyan idõt
repeszt az elõfutamban, mint Hosszú Ka-
tinka, az sem jelent gyõzelmet. Sõt, még
érmet sem biztos.

– 100 és 50 mellen indultam a bajnok-
ságon, és nem lehetett taktikázni. Régen,
amikor még volt középfutam, tartalékolhat-
tam egy kicsit, de itt az elsõ perctõl min-
dent bele kellett adni, mert különben a fi-
náléba sem jut az ember – mondta a Sport-
centrum úszója.

ÚJ EGYÉNI CSÚCS

Új egyéni csúcs, majd fél perces javítás
a döntõben. Nem titkolja, 50 mellen az
aranyérem volt a cél.

– Úgy éreztem, van esélyem Sztankovics
Anna ellen, aki nem úszta meg legjobbját.
Ezen a távon az ember meghallja a sípszót,
és onnantól egy nagy száguldás az egész.
Amikor célba érkeztem, akkor láttam, hogy
második vagyok. Ott nincs idõ arra, hogy
az ellenfeleket nézzük, ki hol tart – mesél-
te Szurovcsják Ivett.

Egy fiatal, törékeny lányról van szó, aki
jelenleg a Nyíregyházi Egyetem hallgató-
ja. A nála húsz centivel magasabbak kö-

zött állhatott dobogóra. Pedig a magasság
már az úszásban is komoly elõnyt jelent.

– Jakabos Zsuzsa a maga 185 centijével,
a hosszú lábaival és karjaival már a beug-
rás után fél testhossz elõnyt szerez Ivettel
szemben. Nem beszélve arról, hogy egy 36-
os lábbal kell a 42-es ellen versenyezni.
Sokat javult Ivett startja és a benyúlás is, de

ezen még tovább kell dolgoznunk. Az biz-
tos, hogy a vízben a leggyorsabban Ivett
haladt – értékelt mosolyogva Urbin Tamás
edzõ.

A sportcentrum szakágvezetõje elégedett
volt a versenyzõkkel, Gyula Sándor tanítvá-
nya, Hatházi Dóra egy hatodik és egy hete-
dik helyet szerzett, és döntõs volt a váltó is.
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RAJZPÁLYÁZAT
A VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtár rajz-

pályázatot hirdet „A legszebb vonat” témában. Kate-
góriák: óvodások, alsós általános iskolások. 2019.
május 2-áig várják azokat az alkotásokat, amelyek
A/4-es méretben, szabadon választott technikával ké-
szülnek. Fontos: a pályamûvek (névvel, címmel, elér-
hetõséggel ellátva) személyesen vagy postán az aláb-
bi címre küldhetõek: VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház
és Könyvtár (4400 Nyíregyháza, Toldi u. 23.). Ered-
ményhirdetés: 2019. május 18-án 15.00 óra, a Vasút-
modell-kiállítás elsõ napján.

28. MANDALA NYÁR
Vígjátékot és zenés vígjátékot, mesés zenejátékot,

operettet és rockoperát kínál a 28. Mandala Nyár. A
neves mûvészeket felvonultató programsorozat ismét
a Görög Udvarban várja a nézõket július 13-tól szep-
tember 1-ig.

VARÁZS TOJÁS, HÍMES TOJÁS

Több mint hatszáz kézmûves technikával – szakma-
rátétes tojás, korommal írt hímes tojás, csipkézett tojás,
batikolt hímes tojás – készült hímes tojást tekinthetnek
meg az érdeklõdõk Oroson. A római katolikus temp-
lom hittantermében nyílt kiállításon Mészáros Józsefné
munkái mellett olyan húsvéti kellékek is helyet kaptak,
mint a szentelõ kosár, vagy a locsolóvíz. A tárlat április
8-a és 18-a között – hétfõtõl péntekig 14 és 18 óra,
vasárnap pedig 10 és 12 óra között – tekinthetõ meg az
orosi római katolikus templom hittantermében.

CSAK EGY TÁNC VOLT – Szívós Gyõzõ színmûvész Szécsi
Pál-emlékestje egy zongorával április 12-én 17.00 órától a
Városmajori Mûvelõdési Házban.

MAGIC SHOW DUPLA ELÕADÁS április 13-án 14.00 és
18.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Magyaror-
szág leglátványosabb országjáró bûvész és illúzió elõadása.
Szórakoztató és lélegzetelállító mûsor az egész családnak.

BUDDHIZMUS, KARMA – OK ÉS OKOZAT április 13-án
15.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban. Kecskés
Zsolt, Láma Ole Nydahl által felhatalmazott tanító elõadása, a
tibeti Gyémánt Út buddhizmusról. Tanítás, kérdések-válaszok,
meditáció. Információ: 20/369-5890, nyiregyhaza@buddhiz-
musma.hu, www.buddhizmusma.hu.

HÜVELYK MATYI. A Burattinó Bábszínház elõadásai – áp-
rilis 13-án 16.00: Hüvelyk Matyi. 14-én 10.00: A kiskondás.
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

SZÍJ MELINDA JÓTÉKONYSÁGI ESTJE a Patrónus Egye-
sület javára április 13-án 18.00 órától a Kodály Zoltán Álta-
lános Iskola Kodály termében. Jegyek a Patrónus Egyesület
irodájában (Nyíregyháza, Közép utca 19., telefon: 42/500-
155), valamint a helyszínen, a koncert elõtt vásárolhatók.

TAVASZKÖSZÖNTÕ KIZOMBA SALSA, BACHATA PARTY
április 13-án 19.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Workshoppal egybekötött táncest a Táncvilág Sportegyesület
szervezésében. Dresscode: black and white! Bõvebb infor-
máció, bejelentkezés: 30/470-5308, 30/991-3144.

PIKTOR TANODA – ÉLMÉNYFESTÉS AKRILLAL április 14-
én 9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban. (A szük-
séges mûvészeti kellékeket biztosítják.) Bõvebb információ,
regisztráció és a választható képek: www.piktortanoda.hu,
30/259-0443, 42/462-400.

ROMANCE.COM – vígjáték két részben a Rózsavölgyi Sza-
lon elõadásában április 14-én 18.00 órától a Váci Mihály Kul-
turális Központban. Szereplõk: Jordán Tamás, Molnár Piros-
ka, Sipos Vera/Erdélyi Tímea, Domokos Zsolt, Formán Bálint.
Rendezõ: Dicsõ Dániel.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

SAKKSZAKKÖR április 17-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

80 NAP ALATT A FÖLD KÖRÜL: Ha húsvét, akkor Húsvét-
sziget – Sipos László Forster-érmes fotográfus elõadása április
17-én 17.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

SZÖSZMÖTÖLÕ – HÚSVÉTI KÉSZÜLÕDÉS – kézmûves
foglalkozás az Egymásért-Családok Egyesületével közös szer-
vezésben április 18-án 10.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési
Házban.

„EMLÉKEZÉS A SZÉKELY HADOSZTÁLYRA”. Az MNL Sz-
Sz-B Megyei Levéltára várja az érdeklõdõket az Arcok és köny-
vek a történettudomány mûhelyébõl sorozatának „Emléke-
zés a Székely Hadosztályra” címû rendezvényére április 18-
án 14.00 órától a levéltár kutatótermébe.

TAPSI HAPSI HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ÓVODÁSOKNAK
április 15-én 10.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban.
Tavaszköszöntõ és nyusziváró ajándékok készítése. Bõvebb
információ, bejelentkezés: 42/462-400.

PETRUSÁK JÁNOS: ÖSSZEOMLÁSOK – monodráma egy
felvonásban április 15-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. A küzdõtéren: Illyés Péter.

PÓDIUMBESZÉLGETÉS. A Rotary Club Nyíregyháza pódi-
umbeszélgetésen látja vendégül Habsburg György nagyköve-
tet április 15-én 17.00 órától a Hotel Centrálban. A beszélge-
tés tervezett témái: A történelmi család tagjának beágyazódá-
sa a 21. században; Személyes életpálya; Magyarországhoz
fûzõdõ viszonya. Részvételi szándékát kérik, jelezze április 12-
én 16.00 óráig: Fekete.Tibor@universalleaf.hu; barabas2.lasz-
lo@gmail.com.

HÍMES HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ ISKOLÁSOKNAK április 16-
án 13.00 órától az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Tavaszkö-
szöntõ és nyusziváró ajándékok készítése, tojásdíszítés kü-
lönféle hobbimûvész technikákkal. Bõvebb információ, be-
jelentkezés: 42/462-400.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Április 16-án 14.00: Életünk valósága a szenvedés, a halál és
a feltámadás – húsvéti lélekerõsítõ gondolatok. Elõadó: Fel-
földi László plébános.

A CSIRIPTANYA PROGRAMJAI a Móricz Zsigmond könyv-
tárban – április 16-án 15.00–17.00: húsvéti tojás készítése.
18-án 15.00–17.00: húsvéti asztali dísz készítése.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Április 16-án 16.30-tól a Nyír-
egyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út 31/B, „B”
tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadélután címû
programsorozat, melynek keretében „Gróf Károlyi György úti
élményei az 1820-as és 1830-as években” címmel dr. Fazekas
Rózsa, a Nyíregyházi Egyetem Történettudományi és Filozófia
Intézetének oktatója, történész tart elõadást.

DUMASZÍNHÁZ – ARANYOSI PÉTER DUPLA ELÕADÁS
április 16-án 18.00 és 20.00 órától a Váci Mihály Kulturális
Központban.

IZRAELI FILMSZEMLÉRE várja az érdeklõdõket a Deák
Ferenc Akadémia Egyesület. Harmadik vetítés április 17-én
16.30: 5 óra Párizstól – izraeli filmdráma. Helyszín: Móricz
Zsigmond könyvtár.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, az Idõ-

sekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvánnyal
együttmûködve 2019. április 9-án rendezte meg az Idõ-
sek Akadémiája negyedik találkozóját a Római   Kato-
likus Plébánia dísztermében. A program meghívott
elõadója Dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató volt, aki

a húsvéti népszokásokról, hagyományokról tartott elõ-
adást. Április 16-án kedden 14 órától az Idõsek Aka-
démiája tavaszi elõadás  sorozatának záró elõadásá-
ra kerül sor. Témája: Életünk valósága a szenvedés, a
halál, és a feltámadás – húsvéti lélekerõsítõ gondola-
tok. Elõadó: Felföldi László plébános.

A programsorozat a Mandala tavalyi bemutatójá-
val, a Család ellen nincs orvosság címû Ray Cooney
bohózattal indul, majd a zárógála vendége a Dal si-
keres szereplõje Freddie és zenekara lesz. De érkezik
Hûvösvölgyi Ildikó, Vándor Éva, Szirtes Gábor, Heller
Gábor és Besenczi Árpád is.

És az elõadások: Kincskeresõ kisködmön – interak-
tív mesés zenejáték. A pókerezõ macsóklub kibõvült
társasága Nõ a tét! címmel. Aztán Hungarikum a ja-
vából, vagyis operettgála. Szerepel a Lovagias ügy,
zenés vígjáték, majd a Hyppolit a lakáj, a Dalszínház
idei bemutatója, melyet a télen már elõmelegített a
társulat egy-két elõadás erejéig. Oratórikus formában
érkezik Erkel- és Jászai-díjas mûvészekkel, Tolcsvay
Lászlóval, Sáfár Mónikával és Sasvári Sándorral a Má-
ria Evangéliuma ropckopera, majd a Micimackó, a
Mandala két éve bemutatott zenés mesejátéka követ-
kezik. Részletekrõl a Mandala megújuló honlapján és
facebook oldalán tájékozódhatnak.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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NYÍREGYHÁZA „ORSZÁGOS HÍRÛ
FÕRABBIJA” 2.

Dr. Bernstein Béla ünnepé-
lyes beiktatásának napja este a
Korona nagytermében tartott,
mintegy négyszáz fõs banket-
tal ért véget. A köszöntõk sorá-
ban Paulik János evangélikus
lelkész kifejezte szimpátiáját
„új kollégája” iránt, akivel
együtt munkálkodhatnak a vá-
rosra jellemzõ vallási felekeze-
tek közötti béke ápolásán.

Így vette kezdetét papi szol-
gálata Nyíregyházán annak a
férfinak, aki Várpalotán született 1868. január 7-én, aki
Lipcsében lett bölcsészdoktorrá, akit 1892-ben Buda-
pesten avattak rabbivá, és aki a szombathelyi fõrabbisá-
got hagyta ott a nyíregyháziak hívására. A dolgos hét-
köznapok során bebizonyosodott, hogy jó döntés volt a
fõrabbivá választása, hiszen Bernstein nem csak hittár-
sai, hanem városa javát is szolgálta. Az egyik virilis tag
megbízottjaként már 1912-tõl tagja a városi képviselõ-
testületnek, majd 1917-ben õ lesz az elsõ pap városunk-
ban, akit képviselõvé választottak és az újraválasztások-
nak köszönhetõen majd csak a zsidótörvények fosztot-
ták meg mandátumától 1942-ben.

„Amilyen rajongó lélekkel, telve idealizmussal áll a

szószéken, ugyanolyan lelkes
odaadással szolgál minden
közügyet. Fanatikusa az igaz-
ságnak, a jónak, a szépnek” –
írták róla a Nyírvidékben 1932-
ben, amikor a papi mûködése
40. évfordulójának megünnep-
lésére készültek. Ekkorra már
több jótékonysági és kulturális
egyletben vállalt szerepet, szív-
ügye az oktatás és aktív volt vá-
rosi képviselõként is. Javasolta
például, hogy a város helyez-

zen el ismertetõ táblákat a nemzetünk vagy városunk
nagyjairól elnevezett utcanevek mellett, s nevéhez fû-
zõdik a zsidó kórház létesítésének a gondolata is. Mind-
ezek mellett országosan elismert hittudós és történész
tevékenységet végzett. Legismertebb mûvében, amely-
hez Jókai Mór írt elõszót, a magyar zsidók 1848-1849-
es szerepvállalását mutatta be.

1944-ben õ is hittársai sorsában osztozott: bibliájával
vonult a gettóba, majd onnan az auschwitzi haláltábor-
ba. Nevét ma városában tér, a lakóháza elõtti botlatókõ,
a zsinagógában emléktábla és sokak emlékezete õrzi.


