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HÉTVÉGÉN BRINGAVÁROS 7.1

Alighogy véget ért a Tirpák Fesztivál, újra megtelik a Kossuth tér (is), ezúttal
kerekezõkkel: szombaton rendezik meg immár 2. alkalommal a 11 településrészt
és a belvárost összekötõ családi szabadidõs sportrendezvényt, a Bringaváros 7.1-
et. A program a városi összefogás újabb bizonyítéka: a társszervezõ BringaSziget
és a szponzorok mellett a városrészekben több tucat civil szervezet aktív közre-
mûködésével gazdag programok várják 9.00–14.00 között az ott élõket és a ke-
rékpáron megérkezõket. A tavalyi 7 városrészhez csatlakozott idén 4 újabb: Hí-
mes-Városmajor, Érkert, Malomkert és Korányi, így minden városrészben élõ meg-
találhatja a számára legközelebb esõ regisztrációs pontot. Részletek az 5. oldalon
lévõ plakáton.

DÖBBENETES SZÁMOKAT PRODUKÁL A TURIZMUS NYÍREGYHÁZÁN
Tíz év alatt megduplázódott a turisták és a vendégéj-

szakák száma Nyíregyházán. A szabolcsi megyeszékhely
egyre népszerûbb a turisták körében és ez többek között
annak köszönhetõ, hogy az állatpark, a fürdõk és még a
múzeum is rangos szakmai és közönségdíjat kaptak az
utóbbi években, de egyre több minõségi szálláshely is
rendelkezésre áll a turisták számára. Errõl tartott sajtó-
tájékoztatót Nyíregyháza polgármestere és a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség vezérigazgatója. A szakemberek
egyetértenek abban, a folyamatos turisztikai fejlesztések
újabb vendégeket csalogatnak Nyíregyházára.      

Álomszép lett a Tófürdõ, fejlõdött a Parkfürdõ, illetve
az állatpark, és jelenleg is folyik a múzeumfalu átalakítá-
sa. A látványosságok mellett pedig olyan kulturális és gaszt-
ronómiai programokat szerveznek Nyíregyházán, ami
miatt egyre többen döntenek úgy, hogy néhány napot a
Nyírség fõvárosában töltenek. Errõl beszélt Nyíregyháza
polgármestere szerda délután a Bencs Villában.

ÁTGONDOLT PROGRAM EREDMÉNYE

Dr. Kovács Ferenc arra hívta fel a figyelmet, hogy míg
10 éve valamivel több mint 100 ezer vendégéjszakát töl-
töttek a turisták Nyíregyházán, addig ez a szám tavaly már
megközelítette a 230 ezret. A polgármester hangsúlyozta,
a növekedés egy átgondolt program eredménye, az ön-
kormányzat ugyanis egyszerre igyekezett a látványossá-
gokat és az infrastruktúrát fejleszteni, növelni a szálláshe-
lyek számát, illetve olyan kulturális és sportprogramokat
rendezni, ami vonzza a turistákat.

– Mindez egy komplex, átgondolt fejlesztési program
eredménye, aminek számtalan összetevõje van. Ezek
együttes, egymást erõsítõ hatása vonzza ide a vendége-
ket. Persze mindehhez kell a nyíregyházi emberek ked-
vessége, a mindenki által emlegetett, kiemelt nyíregyházi
vendégszeretet, ami miatt jól érzik magukat a turisták, él-
ményekkel gazdagodnak és visszajönnek hozzánk.

(Folytatás a 2. oldalon.)
Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Guller Zoltán, a

Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója

KIMAXOLTÁK SÓSTÓT

Csillagfutás, Crazy 5K, szombaton Bringaváros 7.1, az elmúlt hétvégén pedig Extreme Trail Akadályverseny. Mind-
ez alig egy hónap alatt, Nyíregyházán. Kétségtelen, virágzik a sportélet a szabolcsi megyeszékhelyen. Ezeket a
programokat ráadásul nemcsak idõsebbek, hanem egészen kicsik is élvezhetik. Így volt ez szombaton a helyi szék-
helyû Extreme Trail Hungary Sportegyesület rendezvényén is (képünkön), amelyen voltak gyermek- (köztük speci-
ális) futamok is. A felnõttek mellett az egészen kicsik is csúszhattak, kúszhattak, mászhattak, „egészen extrém
módon” Nyíregyháza zöld szívében, Sóstógyógyfürdõn. Fotó: Trifonov Éva
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VAN JÖVÕ IS NYÍREGYHÁZA TURIZMUSÁBAN

kiemelkedõ. Tavaly 15 millió turista kereste fel az orszá-
got és 40 millió vendégéjszakát töltöttek itt. A turizmus a
gazdaságot is erõsíti, a GDP 11 százalékát adja és 400
ezer embernek biztosít megélhetést.    

NYÍREGYHÁZA DÍJAI, ELISMERÉSEI:
„Az év TDM szervezete” elismerés  (az országban el-
sõként) – 2012
A világ legrangosabb ingatlanfejlesztési pályázatán kü-
löndíjas a Zöld Piramis – 2012
Az év feltörekvõ turisztikai települése cím elnyerése  – 
szallas.hu – 2013
Budapest – Utazás kiállítás belföldi díszvendégségért –
Kommunikációs különdíj – 2014 – Hungexpo díja
Az év turisztikai városa – Utazó magazin díja – 2014
Turizmus Trend Kommunikációs díj – Kommunikáció az
eladás helyén kategóriában 2. helyezés – 2014
„Az idegenforgalmi adóból a legtöbbet a turizmusmar-
ketingbe visszaforgató város” cím – az Utazó Magazin
által felkért idegenforgalmi szakemberekbõl álló szak-
mai zsûri bírálata alapján ítélték oda – 2014
Turizmus Trend Kommunikációs díj – Print, városmar-
keting kategóriában 2. helyezés „A szívek városa kiad-
ványsorozattal” – 2015
Az év turisztikai városa – Utazó magazin díja – 2016

„Év Városa” – Utazó magazin – 2017
Az év turisztikai városa – Utazó magazin díja – 2019

AMIRE MÉG BÜSZKÉK VAGYUNK:
Sóstógyógyfürdõ nemzeti gyógyhellyé nyilvánítása –
2013
Országos TDM konferencia helyszíne Nyíregyháza –
2013
Európa legjobb állatkertje a Nyíregyházi Állatpark az
500 ezer látogatószám alatti kategóriában – 2015
Ötcsillagos fürdõminõsítés 3 kategóriában az Aquarius
Élmény- és Parkfürdõben és az Aquarius Fürdõgyó-
gyászatban – 2017
Nyíregyháza felvételt nyert az ENSZ Turisztikai Világ-
szervezetébe (UNWTO) – 2017
Az év turisztikai attrakciója Magyarországon a Nyíregy-
házi Állatpark a szallas.hu által meghirdetett verseny
alapján 2017-ben
A Nyíregyházi Állatpark 2018-ban ismét elnyerte az Eu-
rópa legjobb állatparkja elismerést az 500 000 alatti lá-
togatószám kategóriában
Az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ 2018-ban Magyar-
ország turisztikai attrakciója lett, a szallas.hu által meg-
hirdetett verseny alapján
Az Év Múzeuma 2019-ben a Jósa András Múzeum

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
Semmi túlzás: Horváth Péter rálát Nyíregyházára és

nagyon tetszik neki. A Tréner Kft. ügyvezetõje 14 évesen
ült életében elõször egy vitorlázórepülõn a város felett
keringve, ekkor jegyezte el magát a hivatással, és nagyjá-
ból Nyíregyházával is. A földön is régi a kötõdése, hiszen
10 éves korától kertet gondoz a Korányi utcában, ott,
ahol a családja késõbb építkezett, s ahol õ azóta is lakik.
Mert el nem menne semmiért innen.

A Korányin még csak telkek voltak annak idején, ami-
kor õ a gyümölcsösben dolgozva „nyíregyházi” lett. A
valóságban kicsit késõbb: a kislétai család a ’70-es évek
közepén költözött be a városba, ahonnan õ csak egy kis
kitérõt tett, elvégezve a debreceni vegyiparit, majd kon-
zervgyári meósként elhatározta, hogy diplomát szerez,
mint a felettesei. Már csak az volt a kérdés: milyet?

KÖTÕDIK A REPÜLÉSHEZ

– Gondolkodtam a matek–kémia szakon, de a régi vágy
gyõzött, így az akkori Mezõgazdasági Fõiskolán végez-
tem repülõsként, ami akkor gépészmérnöki diplomával járt
automatikusan. S bár mehettem volna – akkor – a MALÉV-
hoz, itthon maradtam, mert a „másodhegedûs” lét helyett
szerettem volna kisgéppel repülni. Sõt, az elsõ idõktõl
kezdve oktattam (meg mûrepülõzött is válogatottként, a
nagy bajnok, Veres Zoltán is az õ tanítványa – a szerk.)
kezdetben a korabeli szakminisztérium Repülõgépes Szol-
gálatának állományában, de végig együttmûködve a mai
egyetem jogelõdjeivel. Nagyon büszke vagyok rá, hogy
díszpolgárává is avatott az egyetem, és megkaptam a Bes-
senyei díjat.

Azt már szerényen nem teszi hozzá, hogy óriási szere-
pe volt a régi hallgatónak a folyamatos változások köze-
pette abban, hogy ma is beszélhetünk repülõs képzésrõl

Nyíregyházán. Sõt, más módon is. A kényszer szülte ugyan
a Tréner Kft. létrejöttét, de a közel három évtizedes cég
igazi sikertörténet. Õk adják a debreceni és a sármelléki
reptér toronyszolgálatát, a minap újabb fejlesztéseket (ok-
tatási központot, szimulátort, hangárt) avattak, közel 50
embernek adnak munkát, a Wizz Air fontos képzõbázisá-
nak számítanak, és évente 120 pilótát képeznek, a hallga-
tók fele már külföldi.

NYÍREGYHÁZÁBAN GONDOLKODVA

– Azt szoktam mondani a munkatársaimnak: a jövõn-
kért dolgozunk. Ha jól képzünk egy pilótát, aki nagy légi-
társaságokhoz kerül, csak ajánlja majd Nyíregyházát és a

jó hírét viszi. Horváth Péter nem véletlenül beszél szere-
tettel Nyíregyházáról. Itt nõtt fel, diplomázott és dolgozott
egész életében, ide nõsült, itt születtek a gyermekei, s óri-
ási öröme, hogy bár megnõttek, a család együtt van.
– Nagy dolog, hogy Tibor fiamat haza tudtam csábítani
Budapestrõl, pedig könyvvizsgálóként komoly egziszten-
ciája volt egy nagy nemzetközi cégnél, õ folytathatja a
Trénert. Zsolt fiam pedig a mezõgazdasági részért felelõs,
hiszen nemcsak a Korányin kapáltam, hanem ma is nagy
területen gazdálkodunk. Azért lehetnek itthon, mert jövõt
látnak Nyíregyházában. És nagy öröm, hogy ha kézbe sze-
retnénk venni nemrég született elsõ kisunokánkat, Emmát,
nem kell érte több száz kilométert utazni...

AZ EMBERI ÉRTÉK

Horváth Péter úgy érzi, ezzel együtt egy nagyobb csa-
ládnak is tagja. A nyíregyházinak. – Az emberek tisztasá-
ga, õszintesége az egyik legnagyobb érték. Rengeteg ba-
rátom van, nem csak a vállalkozói körbõl, csupaszív em-
berek, sokukkal összejárunk. Aztán imádom Sóstót és az
erdõt, a családi telkünk évtizedek óta az erdõig ér, ahol
rendszeresen igyekszek kocogni, friss a levegõ – kell-e
ettõl szebb? Kitûnõ az együttmûködésünk a várossal is,
érezzük az önkormányzat bizalmát – tette hozzá. Csele-
kedeteiben is lokálpatrióta: évekig magas szinten támo-
gatta a kosárlabdát, hívõ emberként, református presbiter-
ként is sokat segít (az épülõ örökösföldi templom elõké-
születeiben is komolyan részt vett), és még sorolhatnánk.
Õ még annyival egészíti ki: ragyogó a színházunk, élhetõ
Nyíregyháza, és minden megvan itthon, ami egy nagyvá-
rosban kell. S mosolyogva hozzáteszi: nagyon szép in-
nen, lentrõl, de az ég felõl nézve még rendezettebb. Egy-
szerûen tökéletes!

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

HORVÁTH PÉTER LENTRÕL ÉS FENTRÕL IS CSODÁLJA VÁROSÁT

(Folytatás az 1. oldalról.)

Nyíregyháza vezetése azt várja, hogy a helyi turizmus
bõvülése nem áll meg. A tavaly átadott Hotel Pangea és
az októberben nyíló Hotel Sóstó jelentõsen hozzájárul-
hat majd a vendégéjszakák további növekedéséhez. Emel-
lett pedig a ralifutamoktól és más rangos sportesemények-
tõl is újabb vendégeket várnak. A város törekvéseit a Ma-
gyar Turisztikai Ügynökség is elismeri.

– Példaértékû, ami Nyíregyházán történik turisztikai
szempontból, az elmúlt évek fejlesztései valamennyi város
számára példát tudnak mutatni, és õszintén hiszem azt, hogy
a megnyílt Hotel Pangea vagy a nemsokára megnyíló Hun-
guest Hotel Sóstó olyan mértékben emeli majd a megye-
székhely turisztikai vonzerejét, hogy valóban egy maga-
sabb polcra fog a város kerülni és a dinamikus fejlõdés to-
vább folytatódik a következõ években is – mondta el Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

SOHA NEM VOLT ENNYIRE KEDVEZÕ
A város népszerûségét mi sem bizonyítja jobban,

mint az, hogy az elmúlt 10 évben jelentõs mértékben
emelkedtek a vendégforgalmi adatok. Míg 2009. év-
ben a kereskedelmi és magánszálláshelyeken 51 772
vendég 109 752 vendégéjszakát töltött el, addig 2018.
évre ez a szám 118 023 vendégre és 229 624 vendég-
éjszakára növekedett, mintegy 127,97 százalékos ven-
déglétszám- és 109,22 százalékos vendégéjszaka-
szám-növekedést generálva. A statisztikai adatok soha
nem mutattak ennyire kedvezõ értékeket és valószí-
nûsíthetõ, hogy újabb kereskedelmi szálláshelyek nyi-
tásával, a turisztikai attrakcióink fejlesztésével, vala-
mint a folyamatos és intenzív kampányokkal és kihasz-
nálva a digitalizáció lehetõségeit, ez a szám további
dinamikus emelkedést fog mutatni.

A GAZDASÁGOT IS ERÕSÍTI

Guller Zoltán hozzáfûzte, a magyar turizmus bõvülése
meghaladja az európai átlagot és világviszonylatban is
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PILÓTAKÉPZÕ OKTATÓKÖZPONTOT ADTAK ÁT NYÍREGYHÁZÁN
Átadták a Tréner Kft. új pilótaképzõ oktatóközpontját

hétfõn Nyíregyházán. A több mint félmilliárd forint érté-
kû saját beruházással a társaság – egyszerre biztosít gya-
korlati bázist a Wizz Air fapados légitársaság leendõ pi-
lótáinak és a Nyíregyházi Egyetem közlekedésmérnök
légiközlekedési hajózó szakán tanuló hallgatóknak – re-
pülõgép-szimulátort vásárolt és egy új tárolóhangárt is
felépített a nyíregyházi repülõtéren.

   
A nyíregyházi pilótaképzés története 1968-ra nyúlik

vissza, azóta napjainkig több mint 650 hivatásos pilótát
képeztek ki a nyíregyházi repülõtéren. Az ott tanult pilóták

elismert szakembereknek számítanak a legtöbb légitársa-
ságnál, köztük a Wizz Airnél is. Nyíregyházán jelenleg 120
kadét tanulja a repülés technikáját, de olyan nagy az igény
a pilótákra, hogy még több fiatalt szeretnének beiskolázni.
A gyakorlati képzést biztosító Tréner Kft. ezért 500 millió
forintból bõvítette a Nyíregyházi Pilótaképzõ Központját.

ÉLETHÛ VEZETÉSI KÖRÜLMÉNYT JELENÍT MEG
Ebbõl az összegbõl hétszáz négyzetméter alapterületû, zöld-

energiával mûködõ új oktatóközpontot hoztak létre (valamint
egy 2000 négyzetméteres új hangárt), amelyben helyet kapott
a modern, csúcskategóriás ALSIM-típusú szimulátor. Ezen
az ott tanuló 120 kadét gyarapíthatja repült órái számát.

– A szimulátor négy repülõgéptípus élethû vezetési kö-
rülményeit tudja megjeleníteni, az egymotoros kisgéptõl

tapasztalatait Nyíregyházán szerezte. A Wizz-flotta a követ-
kezõ tíz évben háromszáz repülõgéppel növekszik, és eh-
hez szeretnének évente legalább ötven kadétot toborozni és
kiképezni ebben a létesítményben – tette hozzá az alelnök.

– Meg vagyok arról gyõzõdve, hogy fényes jövõ áll elõt-
tünk és hiszem, hogy ez a fejlõdésrõl fog szólni. Jelenleg
évente 50 pilótát alkalmazunk, de ahogy a Wizz Air gépál-
lománya növekedni fog – ez a szám 300 gépre emelkedik
majd –, több pilótára is lesz szükségünk. Ezért úgy gondo-
lom, hogy az együttmûködésünk fel fog lendülni. Mindemel-
lett nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Magyarországon,
azon belül is Nyíregyházán munkahelyeket, lehetõséget biz-
tosíthatunk – fejtette ki Diederik Pen, a Wizz Air Group
ügyvezetõ alelnöke.

A VÁROS RANGJÁT IS EMELI
A pilótaképzõ központot ünnepélyes keretek között

adták át. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, egy ilyen
bázis a város hírnevét is öregbíti.

– Egy város rangját rendkívül emeli, hogyha egy ilyen
színvonalú pilótaképzésnek adnak itt helyet és emellett
az is elismerésre méltó, hogy a Wizz Air pilótaképzésére
ennyi országból érkeznek ide kadétok. E mögött sokféle

feltételnek teljesülni kell: a reptér adott, a múlt adott és a
tudás is. Az pedig kétségtelen, hogy a Tréner Kft. ebben
egy olyan partner, aki ezt nagyon komolyan is gondolja –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az esemény zárásaként a pályafutását Nyíregyházán
kezdõ Veres Zoltán Európa-bajnok mûrepülõ tartott léleg-
zetelállító bemutatót.

egészen az Airbus A320-as utasszállító repülõgépig – hang-
súlyozta Horváth Péter ügyvezetõ, megjegyezve, ezzel már
két szimulátor szolgálja a pilótaképzést Nyíregyházán.

FOLYAMATOSAN KÉPZIK
A PILÓTANÖVENDÉKEKET

A kétezer négyzetméteres, zárt és temperált hangár-
ban a meglévõ oktató repülõgépeket tároljuk, mivel ál-
lapotuk nagyon fontos a biztonságos repülés szempont-
jából – tette hozzá Horváth Péter. A Tréner Kft.-nek je-
lenleg több mint húsz légialkalmas repülõgépe van,
Cessna Piper, Warrior II, Piper Warrior III és Beechcraft
Duchess típusú gépek.

A szimulátor segítségével a hallgatók sokkal könnyeb-
ben vehetnek részt az A320-as típus tanfolyamain, köszön-
hetõen a Wizz Airrel korábban kötött megállapodásnak –
hangsúlyozta az ügyvezetõ igazgató.

A WIZZ AIR NAGY TERVEKET SZÕ
A pilótaközpont bõvítésére azért volt szükség, mert a gya-

korlati hellyel szerzõdésben álló Wizz Air fapados légitársa-
ság újabb gépek vásárlását tervezi és még több pilótára lesz
szükségük. Diederik Pen, a Wizz Air ügyvezetõ alelnöke,
üzemeltetési igazgatója az oktatóközpont átadóján elmond-
ta, a légitársaság régóta dolgozik együtt a Tréner Kft.-vel és
sok olyan szenior pilótája és oktatója van, aki elsõ repülési

Horváth Péter ügyvezetõ, dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ, Vassné

dr. Figula Erika rektor és Diederik Pen ügyvezetõ
A szimulátornak köszönhetõen a hallgatók a felhõk

felett érezhetik magukat
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HAMAROSAN ÁTADJÁK A SPORTUSZODÁT

Régi álma valósul meg Nyíregyháza lakosságának és an-
nak a több száz sportolónak, vízilabdázónak és úszónak, akik
évek-évtizedek óta a sóstói (most már télen végre fedett) 50
méteres medencét, vagy a város különbözõ vízfelületeit hasz-
nálják edzésekre és bajnoki küzdelmek alkalmával. Tulajdon-
képpen mindenki szeme elõtt épül a Városi Sportuszoda a
Continental Aréna mellett, s láthatóan a befejezéséhez köze-
lít. Mi is rákérdeztünk, mikortól lehet majd használni?

– Október 4-én, pénteken megkezdõdik a vízgépészeti
tesztüzem – tájékoztatott Kõhalmi Richárd. A Nyíregyhá-
zi Sportcentrum ügyvezetõje ezt azzal egészítette ki, hogy
ez az idõszak várhatón egy hónapig tart majd.

UTOLSÓ SIMÍTÁSOK
Mindez persze a kivitelezõtõl függ, akik komoly mun-

kát végeznek. Visszaidézve a közelmúltat: a debreceni

székhelyû KEVIÉP Építõipari és Kereskedelmi Kft. mind-
össze egy év alatt jutott erre a készültségi fokra. Az uszo-
da kapcsán tehát elmondhatjuk, hogy az utolsó simítások
zajlanak és hamarosan a sportolók, illetve a nagyközön-
ség is birtokba veheti az új létesítményt.

NÉZÕTERET IS KAP
Mint ismert: az uszoda építéséhez szükséges forrást

Magyarország Kormánya és a nyereséges vállalkozások a
társasági adójukat felajánlva biztosították. Ha valaki még
nem hallotta volna: az új uszodában helyet kap egy szab-
ványos, 50x25 méter méretû, 220 centiméter mélységû
versenymedence, egy tanmedence, melynek mélysége 70
és 110 centiméter között lesz, de magában foglal majd
egy 250 férõhelyes nézõteret, illetve bírói, edzõi, sporto-
lói és közönségöltözõket, valamint a hozzájuk tartozó vi-
zesblokkokat és egy versenyirodát is.

Fergeteges hangulatú „Angyali aszfaltkoptató ut-
cabált” rendeztek hétvégén Nyíregyházán, az Angyal
utcában.

ADOTTAK A LEHETÕSÉGEK A DIÁKOK ELÕTT
A Nyíregyházi Tankerülethez tartozó négy járásban kö-

zel 18 ezer általános és középiskolás diák kezdte meg
szeptemberben a 2019/2020-as tanévet. Az õ lehetõsé-
geiket, a tanév esélyeit vitatta meg a Köznevelési Tanács
ülésén az oktatás- és nevelésügy valamennyi képviselõje
az óvodától az egyetemekig.

Amikor az oktatási intézmények mûködtetése kikerült
az önkormányzatok kezébõl, akkor alakította meg a Köz-
nevelési Tanácsot a nyíregyházi önkormányzat. A város
vezetése felelõsséget érzett az oktatás ügye iránt. Tény,
hogy az elmúlt 9 esztendõben 10 milliárd forintot fordított
a város  az oktatási, nevelési intézmények infrastrukturá-
lis fejlesztésére és a felújításokra.

– A most záruló önkormányzati ciklus elején két fõ prog-
ramot határoztam meg. Az egyik az intézményeink felújí-
tása, a másik pedig a közúti infrastruktúrafejlesztés, mint
kiemelt feladat. Jó visszanézni, hogy mennyi minden tör-
tént. De elõre kell néznünk! Tudjuk, hogy az oktatás felér-
tékelõdik. A szakmunkásképzés már felértékelõdött. A
város jövõjének szempontjából az oktatási intézménye-
ink színvonala, minõsége nagyon fontos tényezõ lesz –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

SZAKKÉPZÉSI CENTRUM:
FÓKUSZBAN A NYELVI KOMPETENCIÁK

Az elõadók saját iskolájuk tanévkezdési sajátosságairól
adtak tájékoztatót. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
fõigazgatója a digitális és nyelvi kompetenciafejlesztés ter-
veirõl számolt be.

– Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztésénél most is
folynak tanfolyamok iskolákban, saját tanulóink számára.
Már 250 diák szerzett végzettséget, illetve most is elindult
25 csoport. Természetesen a saját tanulóink mellett itt is a
különbözõ gazdasági partnerek dolgozói számára is nyi-
tottak ezek a lehetõségek – magyarázta Gurbánné Papp
Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

NYÍREGYHÁZI EGYETEM:
ELENGEDHETETLEN AZ INNOVÁCIÓ

Két fontos innovációt ismertetett a Nyíregyházi Egye-
tem rektora. Tavaly óta mûködik Közép-Kelet-Európa elsõ
innovációs stúdiója a felsõoktatási intézményben, mely a
LEGO Edukáció módszerével fejleszti a matematika, szö-
vegértés és a robotika területén a diákokat, de élménype-
dagógiai terem nyílt az egyetem Eötvös Gyakorló Általá-
nos Iskolájában és Gimnáziumában is.

– Négy szakunkon 2020-tól elindítjuk az angol nyelvû
képzést. Ez a gépészmérnök, a mezõgazdasági mérnök, a
pilóta, valamint a zenekultúrában a kórusének specializációt
érinti. Ezekre már most várjuk mind a magyar, de angolul
tanulni szeretõ, illetve külföldi hallgatókat is. A magyar
nyelvet, mint idegen nyelvet akkreditáltuk, és ennek kap-
csán már meg is nyertük a Stipendium Hungaricumból,
10 fõ fog idejönni – emelte ki szerkesztõségünknek Vassné
dr. Figula Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

TANKERÜLETI KÖZPONT:
IGAZODÓ PEDAGÓGIAI MÓDSZEREK

A Nyíregyházi Tankerületi Központ esélyegyenlõségi
helyzetelemzésérõl is meghallgattak egy beszámolót a
tanács tagjai.

– Képességekben is eltérõ, 2 H-s, 3 H-s, arányokban
eltérõ intézményeink vannak. Nyilván minden intézmény-

ben azon vagyunk, hogy a tanulók képességeiknek meg-
felelõ képzésben részesüljenek. Igyekszünk számukra
nemcsak az épület állagát fejleszteni, hanem megfelelõ
pedagógiai módszerekkel is eljuttatni ahhoz a tudáshoz,
ami számukra fontos. Nagyon szeretnénk elérni azt, hogy
a lemorzsolódás csökkenjen, és ne legyen olyan tanulónk,
aki úgy jut a munkaerõpiacra, hogy nincs valamilyen vég-
zettsége – hangsúlyozta Kertész Sándorné, a  Nyíregyházi
Tankerületi Központ  szakmai igazgatóhelyettese.

Nyíregyháza Köznevelési Tanácsa megismerkedett a
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollé-
gium és Óvoda tanévkezdésének többszintû feladataival,
a Jókai református iskola évindításával, a Szent Miklós
görögkatolikus oktatási intézmény örömeivel és a Bethlen
Gábor oktatási, nevelési intézmény lehetõségeivel is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézmé-
nyébõl 370 tanuló és 30 pedagógus tölthetett el 5 napot
Balatonlellén egy európai uniós pályázatnak köszönhe-
tõen. A diákok számos programon vehettek részt, így
fejlesztve a csapatmunkát és az iskolához való kötõdést.

Voltak kulturális, csapatépítõ és kompetenciafejlesztõ
programok, ellátogattak a Festetics-kastélyba és hajóz-
tak a Balatonon is.

A kiválasztott tanulók többsége hátrányos vagy hal-

mozottan hátrányos helyzetû. A „Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum átfogó fejlesztése” címû európai uniós pá-
lyázatának köszönhetõen a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum nagyobb intézményeibõl 50 fõ, a kisebbekbõl
14 fõ vehetett részt a kiránduláson. A kiválasztás a ta-
nulmányi eredmények és a szociális helyzet alapján tör-
tént, a pedagógusok javaslatára. A projekt célja elsõsor-
ban a Szakképzési Centrum oktatási stratégiájának fej-
lesztése, a versenyképes szakmához juttatás segítése, va-
lamint a tanulók lemorzsolódásának csökkentése volt.

KÖZEL FÉLEZER DIÁK BALATONLELLÉN

A lakossági kezdeményezést a város vezetése tá-
mogatta, így a lakók régi álma valósulhatott meg,
amikor 150 méteres szakaszon aszfaltburkolatot ka-
pott az utca. Az ott élõk közös fõzéssel, gyermekprog-
ramokkal, hajnalig tartó táncos mulatsággal ünnepel-
ték meg ezt az örömteli eseményt.

KOPTATTÁK
AZ ANGYAL UTCÁT

A polgármester az Angyal utcában élõ kicsikkel és
nagyokkal közösen avatta fel az új útburkolatot
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SZÍVÜNKRÕL SZÍVESEN SZAKEMBEREKTÕL
A Szív Világszövetsége (WHF) kezdeményezésére 2000

óta a világon mindenütt egyszerre rendezik meg a Szí-
vünk Napját, melyhez hazánk az elsõ évtõl kezdve csat-
lakozott.  A Magyar Kardiológusok Társasága minden év-
ben szeptember végén, a Szívünk Napján hívja fel a fi-
gyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések kiemel-
kedõ gyakoriságára, a mindennapi életben is megvalósít-
ható megelõzési módszerekre, elsõsorban egészségesebb
életmóddal, valamint rendszeres szûrõvizsgálatokkal.

2019. szeptember 28-án, szombaton az Alapellátási
Igazgatóság, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kór-
házak és Egyetemi Oktatókórház immár hagyományterem-
tõ módon szervezi meg a Szív világnapi rendezvénysoro-
zatot, melyhez második alkalommal a kórházi fenntartás-
ban mûködõ Egészségfejlesztési Iroda is csatlakozott.

INGYENES SZÛRÉSEK

Látogassanak el a Szívünk Napjára és vegyenek részt a
szûrõvizsgálatokon, melyet az Egészségfejlesztési Iroda in-
gyenesen biztosít: vércukorszint-,  vérnyomás-,  testzsír-
százalék-mérés, oxigénszaturáció-vizsgálat, haskörfogat-,
testsúly-, testmagasságmérés, testtömegindex-számítás,
kilégzési kapacitás mérése. Nemcsak értékeket kapnak,
hanem egy teljes kiértékelést, szakvéleményt, mely meg-
mutatja azt, hogy mekkora a kockázata a kardiovaszkuláris
betegség kialakulásának. A Kossuth téren ingyenesen ve-
hetnek részt ezeken a szûrõvizsgálatokon!

EGYÜTT AZ ÚTON
Az Együtt az úton Közhasznú Egyesület a közel-

múltban a hagyományoknak megfelelõen újra meg-
rendezte Családi Napját Nyíregyházán az Aranyal-
ma Integrált Szociális Ellátást Nyújtó Intézményében.
A programot az idei évben 9. alkalommal látogattak
meg a szervezet ellátottai, családtagjai, a meghívott
vendégek és a társintézmények képviselõi.

Az idei rendezvényt Maximovits Ibolya egyesületi
elnök nyitotta meg. A vendégek között üdvözölhették
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõt, aki kedves
és lelkesítõ szavaival köszöntötte a vendégeket. Kósa
László tiszteletes áldását követõen emléklapokat ad-
tak át azok számára, akik több mint 10 éve az egyesü-
let aktív és elismert tagjai, ellátottjai: Szûcs Szabolcs,
Szûcs Péter, Haller Borbála, Gervai Csaba, Török Éva,
Nagy Anita, Mányik Miklós, Agócsné Sitku Mária. A
Fogyatékos személyek nappali ellátás tagjainak vidám
színdarabja, „A buta kisegerek” nagy sikert aratott,
melyet a nappali ellátás oszlopos tagja és kiváló éne-
kes tehetsége, Halmi Sándor követett. Az idõs nappali
ellátás kórusa egy õszi dalcsokorral készült, melyet
hegedûvel kísért Puskár Imre. Az egyesület dolgozói
két meglepetés mûsorral is készültek erre a napra. A
mûsorszámok végén az intézmény nõi tagjainak tán-
ca következett „Black and white” dance show cím-
mel. A táncmulatsághoz a zenét és a jó hangulatot
Tompa Mihály biztosította.

OLVASÓI LEVÉL

PROGRAMOK

10.00–10.10 Megnyitó

10.10–10.20 Köszöntõ

10.00–14.00 Színpadi programok és forgatag (Street
Dance School, újraélesztés gyakorlat, arcfestés, csil-
lámtetoválás)

10.30–11.30 Interaktív egészségügyi és újraélesztés
elõadások

10.20–15.00 Egészségügyi szûrések

Fotó: archív
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SZÉPIRODALMAT, VALAMINT NAPI- ÉS
HETILAPOKAT IS OLVASHATNAK

A GYÓGYULÁST SEGÍTI ÉS GYORSÍTJA
– Ha ránézünk erre a tömbkórházra, nagyon so-

kunk számára nem is egy kórház jut eszünkbe. Ezek a
modern épületek, maga a funkcionalitás, és minden-
képpen a gyógyulást segíti elõ, valamint gyorsítja –
emelte ki dr. Csiki Zoltán egészségügyi fejlesztésekért
felelõs helyettes államtitkár.

Az elöregedõ társadalomra, a civilizációs betegsé-
gekre, migrációs jelenségre, a technika és az informa-
tika robbanásszerû fejlõdésére, mint külsõ hatásokra
utalt dr. Francz Mónika orvosigazgató. Olyan kihívá-
sok jelentkeztek az egészségügyi ellátóval szemben,
mint korábban sosem.

1992-ben az onkoradiológiai osztály indulása meg-
termékenyítette a szakmai fejlõdést ebben a kórház-
ban, és tovább vonzotta az újabb fejlesztéseket.

– Megfelelõ szakembergárda nélkül akármilyen nagy-
szerû kubatúra, akármilyen csúcstechnológia nem ér
semmit. Éppen ezért nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy a kórházunk – azért is, mert oktatókórház – a
szakmaisága révén is nagyon népszerû a fiatal kollé-
gák körében. El tudom mondani, hogy kb. 500 a Jósa
András kórházban dolgozó orvos közül 140 rezidens
kolléga. Õk a jövõ reménységei.

Komoly energiákat fektetnek az intézményben az
oktatásra, és a hiányszakmákra fókuszálnak, a legutób-
bi idõszak jelentõs eredménye az érsebészet szakmai
megerõsödése.

Régen is egybefonódott a város és a kórház törté-
nete – utalt a múltra dr. Kovács Ferenc polgármester.

– Annak idején, 1894-ben, az akkori városvezetés
határozta el a megyével együtt, hogy kórházat épít és
ehhez biztosította ingyen a telket. Maga az építkezés
akkor sem volt egyszerû, csak ’98-ban kezdõdött el.
1999. november 15-én megnyílt a kórház és azóta sem
elválasztható a kórház és a város története.

Sikeres együttmûködés esztendei állnak a város és
a kórház mögött, a jövõben is erre törekszik mindkét
fél. Az ünnepségen megáldották a történelmi egyhá-
zak a gyógyító intézményt  és sor került a Jósa-emlék-
plakettek átadására is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

120 ÉVES A KÓRHÁZ
Korábbi és mai gyógyítók, társintézmények és az

egészségügyi tárca képviselõi, illetve a politikai élet
személyiségei jelenlétében ünnepelték a Jósa András
Oktatókórház fennállásának 120 éves évfordulóját.
E hosszú idõszaknak jeles eseményei, a fejlõdés kü-
lönbözõ korszakai elevenedtek meg a konferencián.

1899-ben alapították az egészségügyi intézmény
elõdjét, az Erzsébet közkórházat 165 ággyal. Mára  601
orvossal, 70 ezren felüli fekvõ-  és 3 milliónál is több
járóbeteggel mûködõ megyei integrált intézmény lett.

ROBBANÁSSZERÛ FEJLÕDÉS
– Az elsõ 100 év egy nagyon komoly

alaplerakás volt, az azt követõ 20 év
pedig egy robbanásszerû fejlõdés, il-
letve gondolkodásbeli változás, hisz
egy integrált intézménynek lettünk a ve-
zérhajója. Ennek kell megfelelni most,
mind infrastrukturális, mind szakmai,
mind humán erõ, mind társadalmi sze-
repvállalás szempontjából is – hangsúlyozta dr.
Adorján Gusztáv fõigazgató.

A 120 éves kórháznak nagyon komoly múltja van,
melyre nyugodt szívvel építhettek az elmúlt évtize-
dekben.

LELKÉSZEK ÉS BETEGLÁTOGATÓK
IS SEGÍTIK A GYÓGYÍTÓMUNKÁT

Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálatot indított a
Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye, amely az egyház-
megye területén található kórházakban, köztük Nyíregy-
házán, a már eddig is tevékenykedõ római katolikus pa-
pok mellett, civil lelkigondozóval, illetve beteglátogató
munkatársakkal segíti a kórházban gyógyuló betegeket
és az ott dolgozó orvosok, nõvérek munkáját.

A fõállású beteglátogatók, lelkigondozók és római ka-
tolikus papok feladata a beteglátogatás, a lelkigondozói
beszélgetés, mely során nem tanácsot, okos válaszokat
adnak, hanem odafigyelést, együttérzést, megértést és idõt
ajándékoznak a betegeknek. Papjaik mindemellett a szent-
ségek kiszolgáltatásában is a betegek segítségére sietnek.

EGYÜTTÉRZÉS ÉS MEGÉRTÉS

A beteglátogató, a lelkigondozó a kórházban dolgozó
„beszélgetõ ember”, aki meghallgat mindent, amit a be-
teg el szeretne mondani: gondjait, problémáit, félelmeit
vagy örömét. A beteg ember együttérzésre, megértésre
számíthat, arra, ha megosztja terheit, könnyebb lesz azo-
kat viselni. A beteglátogató, a lelkigondozó segít választ
keresni miértekre, a beteg további életútjának kérdéseire,
s a beszélgetéssel kapcsolatban természetesen titoktartás
kötelezi. Köztudott, hogy a betegek gyógyulásában fontos
szerepet játszik a mentális állapotuk, pszichés státuszuk.
Ennek a folyamatnak támogatói tudnak lenni a lelkigon-
dozók, beteglátogatók.

– Tudom azt pontosan, hogy a test és a lélek milyen szo-
ros kapcsolatban van egymással. A testet megbetegítheti a
lélek, de a lélek meg is gyógyíthatja. Ahhoz, hogy mi a
mindennapi munkánkat, az orvosi munkát, az ápolói mun-
kát tudjuk végezni, ahhoz nagyon nagy szükség van arra,
hogy a betegeinknek a lelki életével is foglalkozzunk. Em-
lékszem, amikor a rendszerváltás után az egyházaknak
újabb szerepet tudtak biztosítani az egészségügyi intézmé-
nyekben, Nyíregyháza az elsõk között szerepelt. Jelenleg
is 4 történelmi egyházzal van megállapodása az intézmény-

Együttmûködési megállapodást írt alá a Jósa András
Oktatókórház Dr. Kállay Rudolf Orvostudományi Szak-
könyvtára és a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár. Ennek értelmében a kórházban mûködõ szakkönyv-
tár bõvítette szolgáltatásait a szélesebb olvasói réteg el-
látása érdekében. A Könyvtárpont mindenki számára el-
érhetõ, legyen az orvos, szakdolgozó, beteg vagy akár
városlakó.

Elsõ körben 100 könyvet helyezett ki a megyei könyv-
tár. A szépirodalmi állomány negyedévente cserélõdik, de
7 folyóirat, napilap is elérhetõ lesz a Sebészeti tömb föld-
szintjén, az Orvostudományi Szakkönyvtárban. A cél, hogy
minden eddiginél több városlakót elérjenek, a kórházi in-
tézmény pedig bõvítse szolgáltatásait.

– Közös volt az elgondolása a kórház és a megyei könyv-
tár között, hogy bõvítsük szolgáltatásainkat, és minél több
állampolgárt elérjünk, legyen szó kórházi dolgozóról, be-
tegrõl, vagy éppen a kórház környékén élõ városlakóról.
Most már az egészségügyi létesítményben az orvosi szak-
könyvtár egy színesebb, a szakirodalom mellett szépiro-
dalmi szolgáltatást is tud nyújtani – emelte ki Tomasovszki
Anita, a megyei könyvtár igazgatója.

A BETEGÁGY MELLÉ VISZIK AZ ÉLMÉNYT

Dr. Adorján Gusztáv, a kórház fõigazgatója úgy fogal-
mazott, fontos, hogy az íróasztal és a betegágy mellé jut-
tassák el az információt, meg az élményt. Éppen ezért a

kórház korábbi könyvtárát új helyre költöztették, méghoz-
zá a Sebészeti tömb korábbi elõadótermébe, mivel az el-
múlt évek infrastrukturális fejlesztései átrendezték a kór-
ház területét, így a parkolóház kiszorította a gyermekrész-
legen helyet kapott könyvtárat. Az új helyen most már a
szakirodalmak mellett a Nõk Lapja, a Természetgyógyász,
a Fitt Magazin és több folyóirat is az olvasók rendelkezé-
sére áll.

A Kórházi Könyvtár a szórakoztató irodalom, illetve a
napi- és hetilapok mellett továbbra is nagy gonddal õrzi,
digitalizálja és rendszerezi a gyógyítással kapcsolatos dol-
gozatok, tudományos folyóiratok gyûjteményét, hiszen a
100 éves intézmény lényegi feladata mégiscsak a gyógyí-
tók kiszolgálása.

nek – mondta dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Oktatókórház fõigazgatója.

A szolgálat munkatársai nemcsak látogatnak és beszél-
getnek. Közvetítenek a betegek és felekezeti lelkészeik felé
– vallási hovatartozástól függetlenül. Segítenek szentmi-
sék, istentiszteletek szervezésében, az adventi és húsvéti
idõben különös figyelemmel fordulnak azok felé, akik az
ünnepet kórházban töltik. Nemcsak a betegekre, hanem
azok hozzátartozóira és a kórházban dolgozókra is szán-
nak idõt, szeretettel fordulnak mindenkihez, akit megszó-
lítanak.

A kórházlelkészeket, civil lelkigondozókat a Jósa And-
rás kórházban és a többi intézményben is az osztályok
ápolói segítségével érik el, de a szolgálati telefonszám is
megtalálható az osztályos fali hirdetmények között.

A Római Katolikus Kórházlelkészi Szolgálat el-
érhetõségei:

NYÍREGYHÁZA – JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ
Molnár Tünde beteglátogató 06-30/256-9269
Kovács Levente Gyula római katolikus pap, 06-30/503-
1715
Jakus Ottó római katolikus pap, 06-20/519-9302

Fotó: illusztráció



FEJLESZTÉS

2019. SZEPTEMBER 27. 7

ÚJ KÖZÖSSÉGI SZÍNTERE LETT A KERTVÁROSNAK
JÁTSZÓTÉR, KRESZ-PARK, TECHNOLÓGIAI TRANSZFERKÖZPONT

Befejezõdött a volt Vay Ádám laktanya területének
rehabilitációja. A több mint 1,7 milliárd forintos fej-
lesztésnek köszönhetõen a volt parancsnoki épület át-
alakult, pihenõligetet, játszóteret és KRESZ-parkot hoz-
tak létre, emellett 332 darab fát és 13 200 cserjét ültet-
tek el.

Átadták az új szabadidõparkot a Kertvárosban. A volt
Vay Ádám laktanya területe a „Barnamezõs területek
rehabilitációja Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák
tekintetében” címû, TOP-6.3.1-15-NY1-2016-00001
azonosítószámú pályázatból újult meg, a támogatás
összege 1  740  000  000 forint volt. A beruházás 163
ezer négyzetméternyi területet érintett, ahol XXI. száza-
di, a helyszín korábbi jellegére utaló military játszóteret

és KRESZ-parkot hoztak létre. A játszótér közelében mos-
dót építettek, megoldották a villamosenergia-ellátást, a
közvilágítást, a csapadékvíz-elvezetést és térfigyelõ kame-
rarendszert építettek ki. A volt parancsnoki épület egy kö-
zel 900 négyzetméteres, 2 szintes Technológiai Transzfer-
központtá alakult.

– Ez egy 25 éve folyamatosan romló terület volt. Egy fe-
kete folt itt, a Kertvárosban, ezért nagyon indokolttá vált a
felújítása. Számos elem valósult meg, hiszen az itt élõknek
régi vágya volt, hogy egy közösségi színteret hozzunk lét-
re. A központi része a játszótér és a KRESZ-pálya, de jól
látszanak a sétányok, az utak és a parkolók is, amelyeket
szintén kialakítottunk és létrehoztunk – mondta el dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

Több mint 1000 négyzetméteren alakítottak ki öntö-
zõrendszert, 72 ezer négyzetméteren végeztek füvesí-
tést, 332 darab fát és 13 200 cserjét ültettek el. Utcabú-
torokat helyeztek el, a pihenni vágyók részére pedig
bográcsozóhelyek, piknikezésre alkalmas terek, sétá-
nyok kerültek kialakításra.

BURKOLATCSERE A MÓRICZBAN

Teljesen új, modern járólap fogadja a
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános
Iskolába betérõ gyerekeket, szülõket és
pedagógusokat. A fenntartó Nyíregyházi
Tankerületi Központ több mint 14 millió
forint saját forrásból valósította meg az
1983-ban átadott épület aulájának és folyo-
sójának burkolatcseréjét; emellett megszé-
pültek a folyosói falburkoló lambériák is a
Virág utca 65. szám alatti intézménynél.

Az iskolai ünnepségeknek és rendezvé-
nyeknek is helyet biztosító közösségi tér
most már méltó az iskolában zajló színvo-
nalas oktató- és nevelõmunkához. A fenn-
tartó Nyíregyházi Tankerületi Központ tan-
kerületi igazgatója beszédében kiemelte, az
elmúlt idõszakban saját forrásból közel 315
millió forintból fejlesztették a központ fenn-
tartásában mûködõ, nyíregyházi közneve-
lési intézményeket.

– A Nyíregyházi Tankerületi Központ,
mint fenntartó nagyon örül annak, hogy
ilyen fejlesztéseket, felújításokat tud meg-
valósítani az iskolákban. A Móricz Zsig-
mond Általános Iskola itt, a déli városrész-

ben mûködik és egy nagy iskolának szá-
mít, hiszen 434 tanulója van a 19/20-as
tanévben. Úgy gondolom, mindenki meg-
elégedéssel fogadja, hogy a tanulók
komfortosabb, esztétikusabb körülmények
között tanulhatnak most már itt – hangsú-
lyozta Gaszperné Román Margit.

KOMFORTOS ÉS KÉNYELMES

A fejlesztéseket ünnepség keretében ad-
ták át; jelen volt dr. Rákóczi Ildikó önkor-
mányzati képviselõ is.

– Mind a városvezetés számára, mind
képviselõként, számomra is nagyon fontos,
hogy ebben az iskolában ilyen mértékû fej-
lesztés történt. Megújult az aulának a pad-
lózata és a lambériák is. Számunkra fontos,
hogy az iskolába járó gyerekek komfortos
és kényelmes környezetben tanulhassanak.

A jelentõs fejlesztés részeként a hátsó
udvari járda is megújult, közel 1,8 millió
forintból új térkõburkolatot kapott. A nyári
karbantartás során pedig tisztasági festést,
villanyszerelési munkálatokat is végeztek
a Móricz iskolánál. (Szerzõ: Dér Vivien)

KERTVÁROS: KÜLTÉRI TANTEREM

Kültéri tanteremmel bõvült a kertváro-
si általános iskola a LEGO programjának
köszönhetõen. A cégóriás Helyi Közössé-
gi Szerepvállalás programjának 2019-es
projektjei között szerepelt ennek a filagó-
riának a megépítése.

A kültéri tanterem a Nyíregyházi Móricz
Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tag-
intézményének udvarán kapott helyet; a
diákok már felavatták, rajzfoglalkozásokat
tartottak nekik.

– Év elején adtuk be a pályázatot és im-
már megvalósult egy gyönyörû kültéri fila-
gória, amit tanteremként fogunk használ-
ni, valamint közösségi térként – emelte ki
Horváthné Reményi Lívia tagintézmény-
vezetõ-helyettes.

A kültéri tanterem ünnepélyes átadóján
városunk alpolgármestere, dr. Ulrich Attila
kiemelte, a LEGO közösségi, társadalmi
szerepvállalása fontos Nyíregyházának, és
a városlakóknak.

– Nagyon örülünk annak és dolgozunk

is azért, hogy a LEGO-val jó maradjon a
kapcsolatunk; a LEGO beszáll a társadal-
mi projektekbe és támogatja a gyerekeket
azzal is, hogy rengeteg játékkockát hozott
ide nekik, amivel a kreativitásukat tudják
fejleszteni.

A közösségi programokban örömmel
vesz részt a játékgyártó, a kertvárosi isko-
lában megannyi kockával, LEGO-robotok-
kal is játszhattak a diákok.

– Az elsõdleges célunk az, hogy minél
több gyermeket elérjünk, számukra lehe-
tõséget biztosítsunk, hogy játszanak, kicsit
kimozduljanak egy ilyen játékos nap kere-
tében vagy akár a tanórán, például egy
kültéri tanterem létesítésével – tette hozzá
Mezõ Bálint, a cég helyi közösségi szerep-
vállalás koordinátora.

A LEGO-s pályázatnak köszönhetõen
nemcsak kültéri tanteremmel bõvült a kert-
városi intézmény – többek között interak-
tív tábla-projektorokat, kerékpárokat és
pingpongasztalokat is kapott az iskola.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Illés Zoltán iskolaigazgató az átadás résztvevõivel a megújult Móriczban



2019. SZEPTEMBER 27.8

HIRDETÉS

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezõdõ közösségek számára
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szo-

ciális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottsága tájékoztatja a
Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel
rendelkezõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifej-
tõ – bíróság által – nyilvántartásba vett önszervezõdõ
közösségeket, hogy 2019. november 10-éig pályázatot
nyújthatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: A generációk együttmûködését
segítõ karácsonyi programok és rendezvények lebo-

nyolításának elõsegítése
Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi te-

vékenységet folytató önszervezõdõ közösség: az egye-
sülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tör-
vény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadal-
mi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevé-
kenységet folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az
egyházat) és a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi
V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához,
építéshez, gépkocsi vásárlásához, természetbeni juttatá-
sok közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egy-
szeri pénzbeli segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlésének a helyi önszervezõdõ
közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/
2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével
és a mellékletek csatolásával, egy példányban kell eljut-
tatni a Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság (4401
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Közneve-
lési Osztály titkársága) címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és
Köznevelési Osztály titkárságán vehetõ át, vagy letölthe-
tõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy program megvalósítá-
sára nyújthatja be pályázatát.

A pályázat keretében kizárólag a 2019. december 31.
napjáig megvalósuló programok, rendezvények lebonyo-
lításához kapcsolódó költségek finanszírozására benyúj-
tott pályázatok kerülnek elbírálásra.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a
Szociális és Köznevelési Osztály munkatársától, Nyirkos
Mária ügyintézõtõl, a 42/524-585-ös telefonszámon kér-
hetõ.

Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft, azaz hétmillió-
ötszázezer forint.

Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére
a támogatást a 2019. évi költségvetésbõl biztosított pénz-
ügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) finan-
szírozza.

Elszámolható költségek: Megrendezésre kerülõ prog-
ramokhoz, rendezvényekhez kapcsolódó kiadások.

El nem számolható költségek: ingatlan vásárlásának,
építésének, gépkocsi vásárlásának költségei, természet-
beni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány,
egyszeri pénzbeli segély.

Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ
határa: 30 000 Ft-tól 400 000 Ft-ig.

Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben a
Támogatási Szerzõdés megkötésétõl számított 10 napon
belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg
100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. novem-
ber 10.

Hiányosan benyújtott pályázat esetén a hiánypótlási
felhívást a kézbesítéstõl számított 5 napon belül kell tel-
jesíteni. Amennyiben a pályázó a hiánypótlást felhívás
ellenére sem teljesíti, a pályázat elutasításra kerül.

A határidõ után benyújtott pályázatokat nem bíráljuk
el, azokat visszaküldjük.

A pályázatok elbírálását a Szociális, Egészségügyi és
Ifjúsági Bizottság indoklással ellátott javaslata alapján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése végzi.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg
100%-a. A támogató saját forrás meglétét nem írja elõ.

SZALAGAVATÓ AZ NYTV MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízióban már hagyomány, hogy min-

den évben mûsorára tûzi a nyíregyházi középiskolák sza-
lagavatóinak felvételét, illetve annak részleteit, ezúttal
„Szalagavató 2019” néven. Az idei a 15. alkalom.

Az elõzõ évek visszajelzései azt bizonyították, hogy ez
az egyik kedvelt mûsora a televíziónak. A végzõs osztá-
lyok produkcióit így azok is láthatják, akik nem lehettek
jelen a szalagavatón, vagy szeretnék a szereplõket ismét
megnézni. Idén is a minél szélesebb nyilvánosság biztosí-
tása, a bemutatkozás a fõ cél. Az iskoláknak így ez eset-
ben is jelentõs „reklámot” biztosítunk, s nemcsak a kép-
ernyõn, hanem a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregy-
haza.hu városi hírportálokon, valamint a beharangozókon
keresztül a Nyíregyházi Naplóban is. Amennyiben részt
kívánnak venni a „Szalagavató 2019” mûsorsorozatban,
jelezzenek vissza e-mailben a gyartas@nyiregyhazitv.hu
címre legkésõbb október 9-ig. Írják meg, hogy hol és mi-
kor lesz a szalagavató, hány végzõs osztály van, és ki a
kapcsolattartó az iskola részérõl. A Nyíregyházi Televízió

kapcsolattartója: Boronkay Ferenc (30/945-6652), közvet-
lenül tõle is lehet majd kérni információkat. A tavalyi év-
hez hasonlóan, az osztályok produkciójáról készült felvé-
telt kell eljuttatni a Nyíregyházi Televízióba, legkésõbb a
szalagavatót követõ 2 héten belül.

A negyedikeseknek további sikeres felkészülést kívá-
nunk!

Fo
tó

: a
rc

hí
v/

V
as

vá
ri

 P
ál

 G
im

ná
zi

um



TIRPÁK FESZTIVÁL

2019. SZEPTEMBER 27. 9

NYÜZSGÉS ÉS TÖBB EZER ADAG ÉTEL A TIRPÁK FESZTIVÁLON
Hetedik alkalommal tartották meg Nyíregyházán a Tir-

pák Fesztivált. Több tízezren látogattak el a Kossuth tér-
re. A rendezvény két napig tartott, 59 fõzõcsapat több
mint 20 ezer adag hagyományos tirpák ételt készített el.
A jó hangulatról folyamatos színpadi produkciók gondos-
kodtak, itt volt a TNT és a Fásy Mulató is.

Szombat délelõtt 10 órakor kezdõdött a 2019-es Tirpák
Fesztivál a fõzõcsapatok felvonulásával. Már ekkor lehetett
érezni az ínycsiklandó hagyományos tirpák ételek illatát. Az
ünnepélyes megnyitón a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség
elnöke kihangsúlyozta, Nyíregyháza kulturális és minden más
területen is folyamatosan fejlõdik, ide érdemes ellátogatni.

– Van egy olyan idézet, amit Gundel Károly mondott: a
minõség az nem örökletes, csak akkor lehetsz a legjobb, ha
a legjobbakkal veszed fel a versenyt. Meggyõzõdésem, hogy
Nyíregyháza ezt megoldotta, Nyíregyháza többet ad nem-
csak kultúrában, nemcsak gasztronómiában, hanem minden
területen. A fejlõdés olyan dinamikus, hogy aki tavaly itt volt
és idén is ellátogat, szinte rá sem ismer – emelte ki Krivács
András, a Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnöke.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a rendezvényen el-
mondta, a Tirpák Fesztivál elsõsorban a nyíregyháziakért
van, de örömére szolgál, hogy idén nyolc külföldi delegá-
ció is képviseltette magát, ezen kívül pedig már turisták
százait vonzzák a nyíregyházi fesztiválok.

– Az itteni fesztiválokra már komoly igény mutatkozik,
éppen ezért folytatnunk kell ezeket. Augusztusban volt a
Néptáncfesztivál, most gasztronómiai fesztivál és még sok
más, ami évek során alakult ki így egy jól felépített prog-
ramként. A nyíregyháziak nagyon készülnek rájuk, és nem-
csak õk, hanem a turisták is. Ezt bizonyítja, hogy minden
szálláshelyen telt ház van.

Birkás töltött káposzta, káposztás sztrapacska, vadpör-
költ, hagymás ropogós csülök, ez csak néhány abból a kö-
zel 60-féle tirpák ételbõl, amit elkészítettek, hiszen vasár-
nap is folytatódott a fesztivál Bogrács- és Grillbajnokság-
gal. A 20 ezer adag mind elfogyott. A városvezetés 4000
adag sütõtökös málét osztott ki a látogatóknak, amelyet idén
is a sipkaysok készítettek. A Tirpák fesztivál díjazottjai:

SZOMBAT

Felnõtt kategória:
Nagycserkesz, Tirpákok a Lugasból
Eperjes (Presov), Kereskedelmi és Szolgáltató Szakkö-
zépiskola
Lukovics Szépségszalon
Különdíj:
Szabolcs Halászlé Kft.
Ivano-Frankivsk Kárpáti Konyha
Hajdúböszörményi Gasztro Egyesület
Iskolák:
Kisvárdai SZC II. Rákóczi Ferenc Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája
Sipkay Barna SZC Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Ide-
genforgalmi Szakgimnázium és Szakközépiskola
Kállay Rudolf Szakközépiskola
Különdíj:
Nyíregyházi SZC Bencs László Szakközépiskolája
Szent Bazil Szakközépiskola
Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szak-
középiskola

VASÁRNAP

Legjobb étel: GRILLTávhõ
Legjobb hangulatú stand: Ács Sándor és Csapata, Máriapócs
Legszebb stand: Két-Tonna party konyha
Közönségdíj: Étel ADÓ
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KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÜLET A BELVÁROSBAN
A Nyíregyházi Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Kész-

ségfejlesztõ Speciális Szakiskola, Kollégium és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a „Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületener-
getikai fejlesztése” címû projekt keretében 557 milliós
uniós támogatásból korszerûsödik 2021-re.

A Klebelsberg Központ, illetve a Nemzeti Fejlesztési és
Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. konzorciumi szerzõdésé-
ben megvalósuló projekthez már elkészültek a kiviteli ter-
vek, melyek nyomán energiahatékony és környezettudatos
épület születik Nyíregyháza belvárosában, a Szarvas utcán.

– Európai uniós forrásból valósul meg a fejlesztés, 557
millió forintos keret áll rendelkezésre. Ez komplex felújí-
tást takar, ami magában foglalja a nyílászárócserét, 5 új
kazán beépítését, radiátorcserét, homlokzati és padlásfö-
dém-szigetelést, valamint egy 39 kW-os napelemrendszer
is a tetõre kerül – részletezte a fejlesztés elemeit dr. Ko-
vács Ferenc polgármester.

Tavasszal, a szerzõdéskötés után kezdõdhet a munka,
és a bõ egyéves kivitelezési határidõ szerint 2021. I-II.
negyedévében avatják a megújult intézményt.

EGY ÉV ALATT KÉSZÜL EL

Sokak elõtt ismert a Bárczi iskola profilja és küldetése.
Az iskolaépület felújításának mûszaki tartalma mellett ér-
demes szólni a benne folyó munkáról, és arról, hogy a
Tankerületi Központhoz tartozó településekrõl fogadják a
gyerekeket az intézményben.

A tervek szerint a felújítás nem zavarja az oktató-neve-
lõ munkát, hiszen több szakaszban dolgoznak majd az
épületen, mely körülbelül egy esztendõ alatt újul meg.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

KÖZÖSEN A KIÚTÉRT, ELÕKÉ-
SZÍTÕ FOGLALKOZÁSOKKAL

KOMPLEXEN MEGÚJUL A
SÓJA ISKOLA

Esélyegyenlõség, felzárkózás, társadal-
mi kohézió, a város leszakadó és leszaka-
dással veszélyeztetett területein élõk kö-
zösségi és egyéni társadalmi integrációjá-
nak segítése. Többek között ez a célja a
Közösen a Kiútért címû, önkormányzati,
uniós finanszírozású projektnek, amelynek
segítségével az önkormányzat és a JÓTE-
VÕ Alapítvány összefogásával iskola-
elõkészítõ foglalkozásokat is tartanak a hu-
szártelepi, görögkatolikus fenntartású óvo-
dában.

A gyermekközpontú, játékos iskola-
elõkészítõ célja, hogy a gyermekek óvodai
életét követõen sikeres és magabiztos, ké-
pességeiben felvértezett kisdiákok lépjék át
az iskolák kapuit az új tanév kezdetekor.

– A szülõk nagyon együttmûködõek és

segítõkészek, a gyerekek is könnyen bevon-
hatóak és motiválhatóak, hiszen õk tulaj-
donképpen játszanak ezeken a foglalkozá-
sokon. A legfõbb tartalmi elemek a moto-
ros képességekre irányulnak, a szókincs,
valamint a figyelem és a koncentráció fej-
lesztésére. Reményeink szerint valóban si-
kert fog hozni ezeknek a gyerekeknek –
emelte ki Berencsi Beáta programvezetõ.

Az iskolaelõkészítõn nagycsoportosok
vehetnek részt, a foglalkozások egész év-
ben folyamatosan zajlanak, heti rendsze-
rességgel, augusztusban pedig kiegészül-
nek egy egész hetes napközis iskola-
elõkészítõ táborral. Annak keretében a gye-
rekek megismerkedhetnek az iskolai élet
alapszabályaival, a kisdiákok mindennap-
jaival.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Az önkormányzat közel 100 millió forint-
ból újítja fel a Sója Miklós Görögkatolikus Ál-
talános Iskolát, többek között hõszigetelnek,
nyílászárókat és radiátorokat cseréltek ki,
valamint napelemes rendszert telepítettek.
A huszártelepi intézmény energetikai kor-
szerûsítése hamarosan befejezõdik.

Nyíregyháza önkormányzata közel 630
millió forint vissza nem térítendõ európai
uniós támogatást nyert az Önkormányzati
épületek energetikai korszerûsítése Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál
IV. ütem címû TOP-os pályázat megvalósítá-
sára. A fejlesztések célja a hatékonyabb ener-
giahasználat és a racionálisabb energiagaz-
dálkodás elõsegítése – többek között a Sója
Miklós Görögkatolikus Általános Iskolánál is.

IGAZI KIS KULTURÁLIS KÖZPONT

– 98 millió forintból újítjuk fel a Sója is-
kolát – koncentrálva az energetikai korsze-
rûsítésre, de gyakorlatilag ez a nagyon szép,

de rossz állapotban lévõ épület komple-
xen meg fog újulni. Ki kell hangsúlyoz-

nom, hogy itt nemcsak
iskola van, hanem egy
igazi kis kulturális köz-
pont, hiszen civil szer-
vezeteknek és család-
segítõ programoknak is
helyet ad az épület. Az
egész lakótelepet szol-
gálni fogja – emelte ki
Jászai Menyhért alpol-
gármester.

A közel 100 millió forintos felújítási mun-
kálatok hamarosan befejezõdnek. A huszár-
telepi intézménynél hõszigetelték a pince-
födémet, a lábazatot és homlokzatot, több
mint 60 nyílászárót és szintén több mint 60
radiátort kicseréltek, napelemes rendszert is
telepítettek. Ebben a jelentõs TOP-os pro-
jektben korszerûsítik még az Éjjeli Menedék-
helyet, valamint az Albérlõk Házát is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

– A mi intézményünk egy 1949 óta mûködõ
szegregált gyógypedagógiai intézmény. Ezt a tan-
évet 242 tanulóval kezdtük meg. Összetételük: értel-
mileg akadályozottak, tanulásban akadályozottak,

autisták. 31 tanulónk pedig – súlyos halmozottan
fogyatékos állapota miatt – fejlesztõ nevelés-okta-
tásban részesül – mondta el Multné Dankó Ágnes
igazgató.

FEJLESZTÕ ÉS NEVELÕ OKTATÁS

Jászai Menyhért

A tervek szerint egy év alatt újulhat meg a Bárczi Gusztáv általános iskola, szakiskola, kollégium és módszertani
intézmény épülete a belvárosban
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ARANNYAL TÉRT HAZA A NÉPDALKÖR

NÓTAEST SZABÓ SÁNDORRAL

A Nyugdíjasok Országos
Szövetsége Balatonalmádiban
rendezte meg a Szenior Dal-
körök Országos Fesztiválját a
közelmúltban, idén már nyol-
cadik alkalommal. Szinte már
hagyomány, hogy errõl a meg-
mérettetésrõl az Alvégesi Nép-
dalkör mindig díjjal tér haza.
Nem volt ez másként idén sem.
Az eddigi 6 arany és 1 ezüst
után, újra aranyéremmel díjaz-
ták õket. A Napkori Asszony-
kórus pedig ezüst fokozatot ért
el.

Szabó Sándor nyíregyházi nótaénekes adott telt házas koncertet szombaton a Váci
Mihály Kulturális Központban. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Kovács

Ferenc polgármester is.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Szeptember 28., szombat 19.00 Hogyan értsük félre a nõket? Csányi Sándor önálló estje, Kiss Manyi bérlet,

Nagyszínpad
Szeptember 30., hétfõ 9.30 A három kismalac, Aladdin bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A három kismalac, Babszem bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Oscar, Móricz bérlet, Nagyszínpad

Október 1., kedd 9.30 A három kismalac, Bubu bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A három kismalac, Csingiling bérlet, MÛvész Stúdió
17.30 Bencs Estek – Nagy Ricsi: akusztik, ingyenes, Bencs Villa

Október 2., szerda 10.00 A három kismalac, Csiribiri bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Balfácánt vacsorára!, Krúdy kombinált bérlet, Nagyszínpad

Október 3., csütörtök 9.30 A három kismalac, Kis Mukk bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A három kismalac, Kisvakond bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Színházi bestiák, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Október 4., péntek 10.00 A három kismalac, Gumimacik bérlet, MÛvész Stúdió
19.00 Oscar, Vörösmarty bérlet, Nagyszínpad

VAJK MAXIMÁLISAN KREATÍV
Meseautó, Tied a világ!, Csoportterápia és sorolhat-

nám még azokat a színdarabokat, amelyeket szerzõként
is jegyez Szente Vajk, a Móricz Zsigmond Színház krea-
tív vezetõje.

Május óta szerepel a Játékszín repertoárján a Legény-
búcsú címû vígjátéka, amelynek rendezõje és egyik sze-
replõje is. Akkora a sikere, hogy hónapokkal elõre elkel-
tek a jegyek. Miközben televíziós mûsorokat vezet, ren-
dez, játszik, ír, segíti színházunk még sikeresebb mûkö-
dését, arra is van gondja, hogy az általa létrehozott alko-
tások Európa más országaiba is eljussanak. Éppen a na-
pokban érkezett haza külföldrõl, ahol ebben az ügyben
járt.

– Az én kis „csapatom”, amellyel évek óta együtt dol-
gozom, arra is ügyel, hogy amikor készen van egy darab,
rendelkezésre álljon belõle angol példány, s ezáltal más
országokban is bemutatható legyen – nyilatkozta lapunk-
nak a rengeteg teendõje dacára életörömöt sugárzó mû-
vész. – Ez egy hosszú és nehéz út, de amikor akad egy kis
idõm, igyekszem lépéseket tenni a megvalósítás érdeké-
ben. Nyáron én rendeztem a Maccabi Európa Játékok
megnyitóját az MTK-stadionban. Ez egy kis „olimpia”,
amelyiken kétezer-ötszáz sportoló vett részt. A napokban
fejezem be a Macskafogó színre vitelét a József Attila Szín-
házban. A filmbõl sikerült egy újszerû darabot írni, ame-
lyet azoknak is ajánlok, akik mozgóképen látták, s esetleg
kívülrõl tudják a szövegét. Az emblematikus mondatok
benne lesznek, de újszerû képi és zenei világot sikerült
összehoznunk.

MAGYARORSZÁGON ELÕSZÖR NYÍREGYHÁZÁN

Mint elmondta, jócskán benne vannak már a 9-tõl 5-ig
címû musical nyíregyházi õsbemutatójának elõkészítésé-
ben. Ez Londonban az egyik legmenõbb show. Kirják Ró-
berttel, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgató-
jával együtt úgy gondolták, hogy Magyarországon elõször
itt viszik színre ezt a monstre darabot. Azért is sikerült
megszerezni a bemutatáshoz szükséges jogokat, mert Vajk
olyan sikeres elõadásokat hozott létre, mint az Apáca Show
vagy a Shrek, de köszönhetõ a nyíregyházi színház presz-
tízsének is. Hónapok óta készen van már a szövegkönyv,
amelyet Galambos Attilával együtt írtak. Mire elkezdõdik
az olvasópróba, a zenével, rendezõi elképzelésekkel együtt

mindennel készen kell lenniük. Két okból esett a választá-
sa erre a darabra. Az egyik a metoo-kampány, hiszen ki-
csit finomabban, humorosabban ugyan, de arról szól a
mû, hogy a fõnök visszaél hatalmával nõi beosztottjaival
szemben. Valószínûleg sok hölgy álmát valósítja meg há-
rom alkalmazott, amikor túszul ejti a férfit... A darabvá-
lasztás másik oka, hogy a három nõi szerep közül az egyik
szinte „kiabál” Horváth Margitért, úgyhogy a nyíregyházi
közönség újra megcsodálhatja ezt a nagyszerû színész-

nõt, akivel a rendezõ dolgozott már a Hello, Dolly!-ban
és a Meseautóban is.

FÕSZEREPBEN A NÉZÕK

– Én rendeztem Nyíregyházán a Sherlock Holmes – A
sátán kutyája címû darabot is, amelyiknek színre vitele
szintén nagyon bátor vállalkozás volt a színház részérõl,
de örömömre az egyik zászlóshajója lett abban az évad-
ban a teátrumnak – folytatta. – A Meseautó harmadik éva-
da szerepel a repertoáron, hiszen ezzel az elõadással nyi-
totta meg kapuját a Rózsakert Szabadtéri Színpad.

Szeretek itt dolgozni, mert nagyon hasonló a színház-
eszményem, mint Kirják Róberté. Mi „színházcsinálók”
sokszor csak saját szempontjainkra figyelünk, ezért lénye-
ges, hogy sokat és jókedvvel foglalkozunk azzal, hogy a
közönség mit lát az elõadásokból. Nagyon fontos, hogy
minél több nézõt elérjünk. Az a kérdés, hogy milyen ar-
culattal, milyen csatornákon keresztül tehetjük ezt meg.
Fontos, hogy legközelebb is kedvük legyen színházba jön-
ni, s megteljen a nézõtér, akkor is, ha egész évadon át
már játszották a darabot, mint a Meseautót, amelyet nyá-
ron is telt ház elõtt játszottak a Rózsakert Szabadtéri Szín-
padon. Kreatív vezetõként sok egyéb mellett ezeket is szem
elõtt kell tartani.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Szente Vajk kreatív vezetõ és Kirják Róbert ügyvezetõ
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AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Szeptember 30., hétfõ
20.30 Nyíregyházi SN–
Balassagyarmat kézilab-
da-mérkõzés közvetítése

Szeptember 28., szombat 9.00 Bringaváros 7.1
Szeptember 28., szombat 15.00 Continental Aré-
na, Teqball All Stars
Szeptember 29., vasárnap 9.00 Bánki  udvara,
Streetball piknik
Szeptember 29., vasárnap 18.00 Continental Aré-
na, Nyíregyházi SN–Balassagyarmat kézilabda-
mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.huVILÁGBAJNOKOK NYÍREGYHÁZÁN!

HÁROM ÚJABB OVI-FOCI PÁLYA!
Újabb mûfüves focipályákat adtak át Nyíregyházán.

Az Arany, a Zelk és a Vécsey iskola udvarán is elkészül-
tek a létesítmények, melyek MLSZ támogatásból valósul-
tak meg. A beruházás összértéke 51 millió forint.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Óvodai Pá-
lyaépítési Programjának keretében a szabolcsi megye-
székhelyen 3 darab mûfüves focipálya épült 2019 nya-
rán. A legújabbat kedden adták át a Zelk Zoltán Angol-
Német Kéttannyelvû Iskolában. A 14x26 méteres
multifunkciós pálya alkalmas testnevelésórák tartására is.
A három beruházás összesen 51 millió forintba került,
melynek 90 százalékát a Magyar Labdarúgó Szövetség
finanszírozta, a fennmaradó összeget pedig az önkor-
mányzat biztosította.

– A Nyíregyházi Tankerületi Központ és az önkormány-
zat együttmûködését kitûnõen példázzák ezek a fejlesz-
tések. A pályák kiváló lehetõséget biztosítanak a gyere-
keknek a sportoláshoz – tette hozzá Gaszperné Román
Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója.

Egy grund méretû pálya külsõ kerítéssel közel bruttó
17 millió forintba kerül. A Zelk iskola mellett a Vécsey
és az Arany is hasonló pályát kapott. Az elmúlt években
Nyíregyházán 14 Ovi-Sport Pálya épült, megújultak a
tornatermek és iskolaudvarok, óvodai tornaszobák és
óvodai udvarok. A város évente közvetlen támogatás-
ként több mint 26 millió forintot fordít diáksportra.

Hivatalosan is átadták a Zelk iskolában a legújabb
mûfüves focipályát

Különleges program, különleges részt-
vevõkkel! Szeptember 28-án Teqball-be-
mutató lesz Nyíregyházán, a Continental
Arénában, igazi sztárvendégekkel.

A magyar fejlesztésû játék népszerûsíté-
sének érdekében szerveznek a szabolcsi me-

gyeszékhelyen mér-
kõzéseket, és két vi-
lágbajnok is pályára
lép. Carles Puyol kö-
zel 600 alkalommal
játszott az FC Barce-
lona színeiben. Hat-
szoros spanyol baj-
nok, háromszoros BL-
gyõztes, és a spanyol
válogatottal világbaj-
nok lett. A legendás
játékos a Teqfriends

csapatában egy futsalmérkõzésen lép pályá-
ra a Nyíregyháza All Stars ellen.

A csapattársak között van még egy vi-
lágbajnok, a brazil Cafu személyében. Az
AC Milan csapatával Bajnokok Ligáját nye-

rõ labdarúgó 142 al-
kalommal játszott a
brazil nemzeti csa-
patban, és kétszeres
világbajnok!

A két sztár Teq-
ballban páros mecs-
cset is játszik, a ma-
gyar válogatott pedig
Montenegró ellen lép
pályára.

A szeptember 28-ai
esemény a nézõk számára ingyenes!

Carles Puyol
háromszor nyert a
Barcelonával BL-t

Cafu kétszer lett
világbajnok
Brazíliával

A PROGRAM
16.00–16.10 Megnyitó
16.10–16.30 Puyol és Cafu páros mérkõ-
zés
16.30–16.45 Challenge
16.45–17.15 Magyarország–Montenegró
bemutatómérkõzés
17.15–17.45 Nyíregyháza All stars–
Teqfriends futsalmérkõzés
17.45–18.15 Programzárás (közös fotók,
autogramosztás)

– Ez az infrastruktúrafejlesztés méltó folytatása a sport-
koncepciónknak. Kihasználják a gyerekek a létesítménye-
ket, beindította a sportolást a városunkban, ezért hoztuk
létre – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a kisgyer-
mek-labdarúgás fejlesztésére évek óta kiemelt figyelmet
fordít és az általa szervezett, a legfiatalabb korosztályt
mozgósító Bozsik Programban országosan magas a rész-
vétel. Nyíregyházán – országosan egészen egyedülálló
módon – valamennyi önkormányzati fenntartású óvoda
részt vesz a programban, az általános iskolákat tekintve
pedig a nyíregyházi körzet az egyik legtöbb intézményt
öleli magába. A fenntartási költségeket a pályák fõ hasz-
nálójaként az intézmények fenntartója, a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központ vállalta.
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GIGANT MÉRETEK A FALAKON
Képzõmûvészeti ösztöndíjasok beszámoló kiállítása

Szokatlanul óriás felületeken síkok, találkozó geo-
metrikus elemek, tereket megnyitó utalások. Másfelõl
ugyancsak hasonló nagyméretû fotók. Ez tûnik elõ-
ször szembe, majd a posztamenseken apró, szerke-
zetes alakzatok. Három képzõmûvész, Balogh Géza
festõ- és szobrászmûvész, Boros György fotómûvész
és Gabulya Márta iparmûvész munkái ezek.

Balogh Géza óriás akvarelljeinek papíranyagát
Olaszországból hozta, és az úgynevezett „szabadon
lengõ vásznak” mintájára használta, nagyon hatáso-
san. Témái a téri viszonyok, az elhatárolódás, átjárók,
és nyomokban azonosítható városi épületeink. Egy to-
rony, a vízügy palotája, egy karosszék oldásként. Mind-
ezeket felhõkkel, elhagyott negatív felületekkel teszi
életszerûvé. A város geometria, szikárságát a színek
és osztások oldják. Két plasztikát is hozott fémbõl, ezek
is építmények.

Boros György több nagyméretû fotója úgynevezett
„giclée print”. Ezt még kevéssé ismerjük. Két több-
szörös életnagyságú nõportréján a tetovált karok a leg-
szembetûnõbbek. Egy óriás ananász a növényportrét
képviseli, részletei érdekesek. Sóstóról is tudósít – ked-
venc témája –, a tõle megszokott igényességgel és pers-
pektívával.

Gabulya Márta a feszítés mûveletének fázisairól
gondolkodott. Ívelt karakterû formáit füles fémcsava-
rok fogják össze. Maga az alkatrész samottos agyag.
Máshelyütt ezt porcelánnal ötvözi. Érdekes a többda-
rabos „szûrõ” sorozata, ahol a perforációt áttört, ren-
dezett és szórt betûtömeggel oldotta meg.

A beszámoló kiállítások mindig érdekesek és érté-
kesek – mint most is –, hiszen egy év tervezett témáit
célzottan tartalmazzák. Most is ezt láthatjuk.

A tárlat megtekinthetõ a Pál Gyula Teremben októ-
ber 10-éig.

(Szerzõ: H. Németh Katalin)

INGYENES HEPATITIS C SZÛRÉS
A Vírusos Májbetegek Országos Egyesülete idén újra

ingyenes hepatitis C szûrést szervez országszerte, így
Nyíregyházán is – szeptember 28-án 10.00–17.00 órá-
ig a Korzó Bevásárlóközpont melletti sétálóutcában,
szûrõbuszban. A gyors, anonim szûrésen részt vevõk
az eredmény mellett jó tanácsokat is kaphatnak a fer-
tõzés elkerülésérõl, megelõzésérõl. Az egyesület arra
is rá kívánja irányítani a figyelmet, hogy ma már 3
hónap alatt tünetmentesen gyógyulttá tehetõ a fertõ-
zött, így kár félni a szûréstõl.

JÓSAVÁROSI STREETBALL PIKNIK
Igazi családi programokkal, koncertekkel és termé-

szetesen sportolási lehetõségekkel vár mindenkit szep-
tember 29-én 9.00 órától a Jósavárosi Streetball Pik-
nik a Bánki Donát Mûszaki Középiskola udvarán. A
Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretõk Közhasznú Egye-
sület által szervezett ingyenes rendezvényen kicsik és
nagyok is megtalálják az érdeklõdésüknek megfelelõ
programokat. Nevezési díj nincs, jelentkezni a hely-
színen lehet.

ÕSZI BARANGOLÁSRA CSÁBÍTANAK
TEMPLOMOKHOZ ÉS ROMOKHOZ
Kell-e meggyõzni valakit arról, hogy õsszel a leg-

szebb a természet? Amikor a fák, bokrok zöld ruhái-
kat színpompás köpönyegre váltják, amikor minden
napra tartogat valami meglepetést a reggel, miután
felszáll a hajnali köd? Kezdetét vette az õszi túrasze-
zon. A Középkori Templomok Útja Egyesület és a Vi-
dék Kincse Egyesület közös szervezésében örökség-
túrák indulnak idén õsszel is. A túrák idõtartama alatt
szakvezetést, kerékpáros és gyalogos túravezetést biz-
tosítanak. A túrákon történõ részvétel ingyenes.

Szeptember 28. Zempléni romtúra
Gyalogtúra templomok, várromok és kolostorromok
nyomában a Zemplénben. Útvonal: Nyíregyháza–
Gönc–Vilmány–Vizsoly–Boldogkõváralja–Nyíregyhá-
za. Szakvezetõ: Virányi Zsolt mûemléki szakértõ.

Október 19. Bodrog-mente örökségtúra
Örökségtúra a Bodrog-mentén és a Bodrogközben. Út-
vonal: Nyíregyháza–Bodrogolaszi–Sárospatak–Karos–
Karcsa–Pácin–Cigánd–Nyíregyháza. Szakvezetõ:
Módy Péter restaurátor.

November 2. Bortúra a tokaji világörökségi borvidéken
Útvonal: Nyíregyháza–Tokaj–Tarcal–Mád–Tolcsva–To-
kaj–Nyíregyháza. Szakvezetõ: dr. Szakál Zoltán, a Mis-
kolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézet egyete-
mi docense.

Jelentkezés, további információk: Középkori Temp-
lomok Útja Egyesület, e-mail: kozepkoritemplomok-
utja@gmail.com, telefon: +36-30/446-8383.

MEGHÍVÓ
Amit az élõflóráról tudni kell

Értesüljön szakértõktõl elsõ kézbõl!
Helyszín: NYSZC Zay Anna Egészségügyi és Infor-

matikai Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Nyíregyhá-
za, Család utca 11., anatómia elõadó

Idõpont: 2019. október 5.,
szombat 10.00–11.00 óráig

Elõadó: Szabó Gábor természetgyógyász tanár,
gyakorlati oktató

A részvétel ingyenes!
www.nics.hu

KÖZBIZTONSÁGI CSALÁDI NAP szeptember 28-án 8.00–
16.00 óráig. Helyszín: Sóstóhegyi Közmûvelõdési Színtér.

ÕSZKÖSZÖNTÕ OROSON szeptember 28-án 10.00 órá-
tól a Herman Ottó Általános Iskolában. Szüreti felvonulás,
óvodások, iskolások, néptáncegyüttes, színészek mûsora,
buborékshow, kutya- és kerékpáros bemutató, zumba, tom-
bola, jazz zenekar fellépése várja az érdeklõdõket.

„MESEVILÁG HANGJAI” – interaktív  zenés délelõtt Bán-
hidi M. Marcsy és Bánhidi Krisztián énekes, színész  házas-
pár közremûködésével szeptember 28-án 10.30-tól a VMH-
ban. A belépés ingyenes! Információ: VOKE Vasutas Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23. Telefon:
42/504-490.

GULYÁS PARTY. Gulyás Pál utcai gulyás partyra várják az
érdeklõdõket szeptember 28-án 14.00 órától Sóstóhegyen, a
Gulyás Pál utca és közben. Színpadi programok: néptánc-
együttes és -csoport, nyugdíjasklub, gyülekezeti énekkar;
16.30-tól sztárvendég: Csere László és Vásáry Mónika
(operettegyveleg), 18.00 órától utcabál.

VETÍTETT KÉPES ELÕADÁS. Sipos László mûemlékfotóst
látja vendégül a Bessenyei Társaság, aki Költõkkel a világ körül
címmel tart vetített képes elõadást szeptember 29-én 16.30-
tól a Móricz Zsigmond könyvtárban.

MESEMONDÓ VERSENY a Magyar Népmese Napja al-
kalmából szeptember 30-án 10.00 órától a Váci Mihály Kul-
turális Központban.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA címû ismeretterjesztõ sorozat a
Római Katolikus Plébánia és Társszékesegyház dísztermében.
Október 1-jén 14.00: Kereszténynek, vagyis krisztusinak lenni
jó!. Elõadó: dr. Papp Tibor görögkatolikus fõhelynök.

IDÕSEK NAPJA BUTYKATELEPEN október 2-án 13.30-tól
a Butykai Mûvelõdési Házban. Programok: Gyermekek Háza
Déli Óvoda Butykatelepi Tagintézmény óvodásainak fellépé-
se, Kovács Viktória énekesnõ mûsora. 13.30–14.00: az Egész-
ségügyi Alapellátási Igazgatóság szûréseket végez, amelyen
minden résztvevõ ajándékot kap.

IDÕSEK NAPJA ROZSRÉTSZÕLÕN október 2-án 16.00
órától a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci
Mihály Tagintézményében. Programok: a Váci Mihály Tagin-
tézmény iskolásainak fellépése, Kovács Viktória énekesnõ
mûsora. 16.00–16.30: az Egészségügyi Alapellátási Igazga-
tóság szûréseket végez, amelyen minden résztvevõ ajándé-
kot kap.

IDÕSEK NAPJA FELSÕSIMÁN október 3-án 13.30-tól a
Felsõsimai Közösségi Színtérben. Programok: a Gyermekek
Háza Déli Óvoda Felsõsimai Tagintézmény óvodásainak fel-
lépése, Kovács Viktória énekesnõ mûsora. 13.30–14.00: az
Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szûréseket végez, ame-
lyen minden résztvevõ ajándékot kap.

SAKKSZAKKÖR október 2-án 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

IDÕSEK NAPJA MANDABOKORBAN október 3-án 16.30-
tól a Mandabokori Mûvelõdési Házban. Programok: a Gyer-
mekek Háza Déli Óvoda Butykatelepi Tagintézmény óvodá-
sainak fellépése, Kovács Viktória énekesnõ mûsora. 16.30–
17.00: az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság szûréseket
végez, amelyen minden résztvevõ ajándékot kap.

KEREKÍTÕ foglalkozás október 4-én 10.00 órától a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Szikora Csilla.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A MALOMKERTI MALMOK TÖRTÉNETÉBÕL 1.
Nyíregyháza földrajzi fekvése el-

sõsorban a mezõgazdasági termé-
keket feldolgozó ipar telepítését se-
gítette volna elõ, azonban ebben a
város nem tudott élen járni. Szesz-
gyára nem volt, a sóstói szõlõtelep
szeszfõzdéjében csak a bor mellék-
termékeit és a szilvát dolgozták fel
kezdetleges felszereléssel. A mezõ-
gazdasági termények feldolgozásá-
ra épült ugyan 1918-ban egy kon-
zervgyár, de azt sohasem üzemel-
ték be, csak pereskedést hozott a
városnak. Egy bõrgyár is létesült a
két világháború között, azonban
alapos szaktudás hiányában az is
rövid idõ után bezárta kapuit.

A malomipar hozhatott volna
igazi áttörést, de csak a közepes
méretû teleppel rendelkezõ Júlia
malom volt alkalmas nagyobb vál-
lalkozásokhoz. A város malmainak többsége megma-
radt apró malomnak, szétszórtan a város területén, ame-
lyek szecskavágással, darálással és kezdetleges õrléssel
foglalkoztak. Ilyen volt a mai Malomkertben található
Róth-féle is.

Ezt a malmot valamikor a 20. század elején Róth Fe-
renc szõlõbirtokos építtette a Kállói út jobb oldalán, a

kórházzal szemben. Egy 1922-es
hirdetés szerint Róth a hengermal-
mában vámõrlést, liszteladást, cse-
retermény- és napraforgóvételt, va-
lamint olajütést kínált a hozzá for-
dulóknak. Késõbb terménytárolás-
sal bõvítette szolgáltatásainak kö-
rét. A malomalapító tulajdonos, aki
a városi képviselõ-testületnek is tag-
ja volt, 1928. április 23-án hunyt el.
Malma özvegye, majd azok örökö-
seinek tulajdonába került. 1936-
ban leállt a malom a termeléssel és
két évvel késõbb árverésre bocsá-
tották, mígnem az új bérlõk újra
üzembe helyezték.

1946-ban a Szabad Föld hozta
le azt a közleményt, amelyet a Szo-
ciáldemokrata, a Kommunista és a
Nemzeti Parasztpárt helyi szerve-
zeteinek képviselõi mellett Fazekas

János polgármester is aláírt. Az általuk rendezetlennek
vélt tulajdonviszonyok miatt azt követelték, hogy a ma-
lomtól vonják meg a gyáripari engedélyt és adják át
Nyíregyháza városának. A malmot az 1970-es évek vé-
gén bontották le, már csak a városrész elnevezése õrzi
emlékét.


