2019. MÁRCIUS 16., SZOMBAT

Megyei körkép 5

MAGYARORSZÁG

Végigbukdácsolták az iskolát
Bár utálták az iskolát,
nevüket ma oktatási
intézmények őrzik.
NYÍREGYHÁZA.

Amíg az iskola
elvárásainak próbáltak megfelelni,
folyamatosan
kudarcot vallottak.
CSIFFÁRY GABRIELLA

Feleki Kamill, Arany János és Eötvös Loránd sem rajongott az iskoláért

és tudósok bizonyítványai, illetve az, ahogyan az iskoláról
vallottak, arról tanúskodnak:
a magyar iskolarendszer egy
évszázaddal ezelőtt sem volt
képes kezelni a különc, az
átlagostól eltérő módon gondolkodó, betöretlen csikólelkű fiatalokat.
– A kutatásokból az is kiderül, hogy amíg a könyv
később híressé vált szereplői
a szüleik, illetve az iskola elvárásainak próbáltak megfelelni, folyamatosan kudarcot
vallottak, ám amikor a saját
belső motivációjuk került előtérbe, szárnyaltak – mondta
Csiffáry Gabriella, aki nem titkoltan diákvigasznak is szánta a könyvet, hiszen abból
egyértelműen látszik, hogy
a múlt század legjelentősebb
alakjainak is voltak nehézségeik az iskolában.
A kiváló színésznő, Honthy
Hanna négy elemiig jutott,
a Körhintából is ismert Soós
Imre gazdaképzőt végzett,

Hibafeltárás után javítás
Beszakadt elektromos aknafedél hibafeltárását végezték el
a napokban a városüzemeltetés munkatársai a nyíregyházi
Hősök terén, ahol hamarosan a felújítási munkák is elkezdődnek.
FOTÓ: SIPEKI PÉ TER

Kábítószer a tiszabecsi
határátkelőhelyen

Az ukrán férﬁ ellen
kábítószer birtoklása
miatt indítottak büntetőeljárást.

A tiszabecsi közúti
határátkelőhelyen jelentkezett belépésre egy személygépkocsi utasaként egy 25
éves ukrán állampolgárságú
férfi március 12-én este.
– A rendőrök az ellenőrzés alatt a gépkocsit kábítószer-kereső kutyával is átvizsgálták, a férfi táskájában pedig
több, kábítószer gyanúját keltő anyagot tartalmazó csomaTISZABECS.

a remek író, Mándy Iván pedig lejegyezte: „amikor jó
atyám annak idején iskolába
vitt, akkor az utcán én azonnal elájultam”. A kubizmus
hazai megteremtője, Kassák
Lajos mindenből megbukott,
Piszkos Fred „atyja”, Rejtő
Jenő pedig egy állásinterjún
járva kitalált magának egy
gimnáziumi érettségit, sőt,
azt is hozzátette, hogy az orvosi egyetemből is elvégzett
három évet – ebből semmi
sem volt igaz. A Lúdas Matyi
szerzője, Fazekas Mihály otthagyta az iskolát és inkább

Az egri csillagok és a Láthatatlan ember írója, Gárdonyi
Géza már fiatalon tudta, hogy
őt újságírónak szánta a végzet, és azzal is tisztában volt,
hogy sokkal többet tud az irodalomról, mint amit az elégséges jegye mutat. Annyira nem
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katonának állt, Szabó Lőrinc
pedig be sem iratkozott az
egyetemre, mondván: nem
akar szegény középiskolai
tanár lenni. Móra Ferenc bevallotta: két dologhoz ért, a
szappanbuborék-fújáshoz és
a virágkötéshez – szerencsére
az írással sem voltak gondjai.
Kollégium helyett színészet
Móricz Zsigmond és Kosztolányi Dezső otthagyták az
egyetemet, Ady Endre pedig
négyszer futott neki a jogi
tanulmányainak, mire ráébredt: ez nem az ő világa.

vette komolyan az iskolát,
hogy egyik alkalommal szamarat rajzolt az igazgató hátára – persze, kicsapták. „Annyi
huncutság volt bennem, hogy
ha három személyiségem lett
volna, mind a hármat kicsapták volna” – fogalmazott.

Az iskola egy marhaság
A magyar prózaírás halhatatlan szerzőit, Mikszáth Kálmánt és Krúdy Gyulát alig
tudták odaráncigálni az érettségihez, Karinthy Frigyes kilenc iskolába is járt. Radnóti
Miklós úgy fogalmazott: „az
iskola egy marhaság”, Weöres
Sándor pedig azt írta: „enyhe
alkoholizmusban
szenvedtem már abban az időben”.
Illyés Gyulának sem maradtak meg jó emlékként a diákévek: egyetlen tanártól egyetlenegy jó szót sem kapott. A
Tüskevárt megálmodó Fekete
István három-négy tárgyból
is megbukott, mint ahogy a
később Drakulaként híressé
vált Lugosi Bélának is szinte
csak elégtelenjei voltak.
Bukdácsoltak
színészkirályok és királynők: Latabár
Kálmán, Kabos Gyula, Bajor Gizi és Márkus László is
– utóbbi borzalmas 12 évnek
nevezte az iskolában töltött
időt, de Bilicsi Tivadar és Feleki Kamill is gyűlölte az iskolát. Ez azonban nem akadályozta meg őket abban, hogy
a saját területükön a legjobbak legyenek – a sors furcsa
fintoraként pedig a legtöbbjük nevét ma már oktatási intézmények is őrzik.
SZA

Egy női táskáért
törte be az
autó ablakát

Barátnője anyukájának
lakásából lopott a ﬁú

NYÍREGYHÁZA.

NYÍREGYHÁZA.

A Nyíregyházi
Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztálya lopás elkövetésének
gyanúja miatt folytat nyomozást K. Norbert 37 éves nyíregyházi lakos ellen.
A nyomozás adatai szerint
a férfi március 12-én Nyíregyházán betörte egy autó
első ablaküvegét és ellopott
egy női táskát a benne lévő
készpénzzel és értékekkel
együtt. A rendőrök a bejelentés után rövid időn belül
elfogták a bűncselekménynyel gyanúsítható férfit, aki
a kihallgatása során beismerte tettét.
A rendőrök a férfit bűnügyi
őrizetbe vették – adta hírül a
police.hu oldalon a megyei
rendőr-főkapitányság.
KM

got találtak. A lefoglalt 27,4
gramm mennyiségű növényi
származékon a gyorsteszt marihuánára pozitív eredményt
jelzett. Az egyenruhások a 25
éves férfit a Fehérgyarmati
Rendőrkapitányságra előállították, ahol ellene kábítószer
birtoklása
bűncselekmény
elkövetése miatt indítottak
büntetőeljárást – közölte a
megyei rendőr-főkapitányság
sajtószolgálata.
KM
Hírek, fotósorozatok,
extra esti kiadás a
Digitális Kelet oldalán.

FOTÓK: INTERNET

Szamár az igazgató hátán

Egy 49 éves nyíregyházi nő tett feljelentést a
rendőrségen, hogy ismeretlen
tettes a lakása ajtaját felfeszítette, és onnan különböző értékeket lopott el. Azonnal kiderült, hogy a tettes a házba a
lakáshoz tartozó kulccsal jutott
be és a zár takarólemezét csak
utólag, a megtévesztés kedvéért rongálta meg.
Rövid időn belül beigazolódott a nyomozók gyanúja,
s kiderült, hogy a bűncselekményt a sértett lányának érdi
barátja követte el, akinek volt
kulcsa a házhoz. A rendőrök a
21 éves B. Norbertet lopás miatt gyanúsítottként hallgatták
ki. A nyomozók az elvitt laptopot és a készpénz egy részét
megtalálták és lefoglalták. A

NYÍREGYHÁZA. Egy

tizenhat hónapos gyermek zárta ki a nagymamáját egy Vasvári Pál utcai
társasházi lakásból. A nyíregyházi tűzoltók a hetedik emeleti lakás erkélyére gépezetes
tolólétra segítségével jutottak
fel, majd bejutottak a lakásba
és kinyitották az ajtót.
KM

Közmeghallgatás
Nyírbátorban

Máté Antal

FOTÓ: KM

A Farmol Hungary
Kft. mint veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem engedélyezési ügye lesz a témája
annak a közmeghallgatásnak,
amelyet a város önkormányzata március 20-án, szerdán
17 órától tart a városháza dísztermében. Várunk mindenkit,
aki érdekelt a témával kapcsolatban – adta hírül Máté Antal,
Nyírbátor polgármestere. KM
NYÍRBÁTOR.

Bűnmegelőzési
tanácsokat adnak

Fehérvári Marietta

FOTÓ: KM

A megyei rendőr-főkapitányság a „Házhoz
megyünk” prevenciós programmal március 21-én 9–12 óra
között a Búza téri piaccsarnoknál várja az érdeklődőket.
Személyes tanácsadásra is van
lehetőség
vagyonvédelem,
drogprevenció, áldozatvédelem témakörben – mondta el
Fehérvári Marietta sajtóreferens.
KM
NYÍREGYHÁZA.

Tudományos
diákkonferencia
A Zay Anna
egészségügyi és informatikai
szakgimnázium ad otthont
március 18-án és 19-én a XXII.
Országos Egészségügyi és
Szociális Tudományos Diákkonferenciának. A program
hétfőn 13 órakor kezdődik
megnyitóval és előadásokkal,
másnap 13 órakor hirdetik ki
az eredményt.
KM
NYÍREGYHÁZA.

A laptopot megtalálták és lefoglalták
FOTÓ: RENDŐRSÉG

férfi beismerő vallomást tett,
elmondta, hogy a többi pénzt
elköltötte, az ékszereket pedig eladta. A 21 éves fiú a büntetőeljárás során szabadlábon
védekezhet – tette közzé csütörtökön a rendőrség.
KM

A Bonduelle Central Europe Kft. Nyíregyházi gyáregysége
(4432 Nyíregyháza-Nyírszőlős, Jókai telep hrsz 0353/1.) felvételt hirdet

szennyvíztisztító
kezelő

Kedves Anya és Apa!

munkakör betöltésére.

Feladat: a gyáregység szennyvíztisztító üzemének kezelői
feladatok ellátása.
Hasonló munkakörben szerzett gyakorlat előnyt jelent.

Köszöntünk titeket 30.házassági
évfordulótok alkalmából!
Kívánunk továbbra is boldogan együtt
töltött éveket számotokra!
961561

Kitalált érettségi
A XX. századi írók, költők,
képzőművészek, színészek

Kisbaba zárta ki a
nagyit a lakásból

Csontváry Kosztka Tivadar
gyógyszerésziskolába
járt,
Meggyesi Ferenc pedig eredetileg orvosnak készült – mind
a ketten végigbukdácsolták
az iskolát, és bár elvesztettünk egy gyógyszerészt és
egy orvost, nyertünk egy
zseniális festőt és egy nem
kevésbé nagyszerű szobrászt.
Petőfi Sándort rengeteg iskolába megpróbálta berakni az
édesapja, végül az utolsót is
otthagyta, Arany János pedig
annyira unta a református
kollégiumot, hogy inkább
vándorszínésznek állt.

Kitti és Klaudia

961559

Szent-Györgyi
Albertnek magántanárra volt
szüksége ahhoz, hogy leérettségizzen, Bíró László József
(akinek a golyóstollat köszönhetjük) a tornán kívül minden tantárgyból elégségesre
zárt, Eötvös Loránd pedig,
bár kitűnően érettségizett,
fizikából csak elégségest kapott. Petőfi Sándor és Arany
János is otthagyta az iskolát,
de bukdácsolt Munkácsy Mihály és Kassák Lajos is. Ennek
ellenére kiváló írók, tudósok,
művészek lettek. – Csakazértis-emberek – így fogalmazott
Csiffáry Gabriella, a fővárosi
levéltár munkatársa a Magyarázom a bizonyítványom
– híres magyarok az iskolában
című könyv szerzője a napokban a megyei levéltárban tartott előadásán.

Röviden

Jelentkezését kizárólag írásban teheti meg, melyet:
• levélben a Bonduelle Central Europe Kft. gyáregység igazgató részére
címzett zárt borítékban,
• elektronikusan a tibor.decsi@bonduelle.com e-mail címre küldheti el.
HIRDETÉSEK

