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ÁLLATMESÉS BÁBSZÍNHÁZ
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Ezentúl fõszezonban – a fókabemutató, a fakul-
tatív tevegelés és KocsikáZoo mellett – szomba-
tonként ingyenes állatmesés bábszínház is várja
az érdeklõdõket 14.00 órától a Nyíregyházi Állat-
parkban (a színpadnál). A város egyik legnépsze-
rûbb turisztikai attrakciója a kormányrendelet ér-
telmében most már védettségi igazolvány nélkül
is látogatható!

SZELFIMÚZEUM NYÍLT NYÍREGYHÁZÁN!

Átadták Nyíregyháza legújabb turisztikai attrakcióját,
a Selfie Museum and Specialty Cafét. Az idén felújított
Bocskai-Kálmán Szolgáltatóház biztosít helyszínt a nem
mindennapi múzeumnak, ahol minden szegletet úgy ala-
kítottak ki, hogy ott vidám és egyedi fotókat tudjanak
készíteni a vendégek.

Rózsasziromból készült függöny és papírcetlikkel kira-
kott iroda, rózsaszín zsiráf, szarvas és oroszlánok – töb-
bek között ez a látvány fogadja a nyíregyházi Selfie
Museum vendégeit. Ez a nem mindennapi attrakció nagy
sikert aratott már a fõvárosban, de ezentúl a szabolcsi me-
gyeszékhely lakói és turistái is elkészíthetik itt a legújabb
szelfijüket. Az már mindennapos dolog, hogy egy-egy mú-
zeumban vagy turisztikai attrakciónál kifejezetten szelfizésre
alakítanak ki egy falat, itt viszont minden errõl szól.

SZÍNES JELENETEK
A mobiltelefon megkerülhetetlen része az életünknek,

a fotók készítése pedig mindennapos dolog lett, egy fel-

mérés szerint évente átlagosan közel 600 szelfit készítünk
magunkról, egy önarckép segíthet tovább emlékezni egy
adott pillanatra vagy egyszerûen csak jókedvre deríti azt,
aki készíti. A nyíregyházi Selfie Museum ezekre a célokra
is tökéletesen megfelel.

– A különbözõ boxokban egy-egy jelenetet alakítot-
tunk ki, összesen 26-ot. Köztük csillogást, trendiséget
és többek között a romantikára asszociálót – mondta el
Gál Gergely, a Selfie Museum and Specialty Café tulaj-
donosa.

HANGSÚLYBAN A BELVÁROSI TURIZMUS
A belvárosi turizmusra évek óta nagy hangsúlyt helyez

a városvezetés. Az új Selfie Museumnak az év elején el-
készült Bocskai-Kálmán Szolgáltatóház biztosít helyszínt.
A Bocskai utca sarkán éveken keresztül leromlott állapot-
ban állt ez a mûemléki védettségû épület. A „Zöld Város
kialakítása Nyíregyháza területén” címû pályázatnak kö-
szönhetõen teljesen korszerûsítették, most pedig tartalom-
mal is megtöltötték a többszintes épületet.

– Az új múzeummal elsõsorban a nyíregyháziakat, kü-
lönösen a fiatalokat célozzuk meg. Nagyon remélem, hogy
ez egy befutott, kedvenc találkozóhely lesz, amit a turis-
ták is szeretnek majd. Ez kapcsolódik ahhoz a szándé-
kunkhoz, hogy ne csak Sóstógyógyfürdõ, a város turiszti-
kai negyede legyen a városlakók és az ide érkezõ vendé-
gek kedvelt helye, hanem a belváros is – nyilatkozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Az épület földszintjén egy különlegességeket kíná-
ló kávézó kapott helyet, felette két szinten pedig a kü-
lönbözõ színes hátterek közül válogathatnak a szel-
fizõk.

A Selfie Museum and Specialty Café csütörtökön nyi-
totta meg kapuit a nagyközönség elõtt. A múzeum rész
keddtõl vasárnapig látogatható 14 órától 21 óráig, a
kávézó pedig a hét minden napján nyitva van 10-tõl
18 óráig.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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MEGÚJULT SÓSTÓ
IKONIKUS ÉPÜLETE

88 millió forintból korszerûsödött a
Svájci Lak Sóstón. A panzió felújításá-
ra a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési
Programban 33,4 millió forintos forrást
nyert a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., a fenn-
maradó összeget saját forrásból pótol-
ták.

– Nagyon ráfért már a felújítás a Svájci
Lakra, hiszen leromlott állapotban volt,
ami egyébként nem is csoda, hiszen Sós-
tó legrégebbi szállodájáról van szó. 1867-

JÚLIUSBAN IS SÓSTÓI PIAC!
Továbbra is várja az érdeklõdõket a nyá-

ri Sóstói Piac délután 16 órától napnyug-
táig új helyszínen, a Blaha Lujza sétányon
kialakított piactéren.

A vásársorozaton 3 tematikus értékesí-
tési kör váltja egymást alkalomról alkalom-
ra. A Búza téri piac árusai, az „Aranyka-
pu” Népmûvészeti Egyesület iparmûvész és
népmûvész tagjai, valamint a Nyíregyházi
Foglalkoztatási Paktum kataszterének tag-
jai színesítik a sóstói délutánok hangulatát.

Július 10. A Búza téri piac árusainak vá-
sára
Július 11. Az „Aranykapu” Népmûvé-
szeti Egyesület tagjainak vására
Július 14. A Búza téri piac árusainak vá-
sára
Július 15. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 16. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 17. A Búza téri piac árusainak vá-
sára
Július 18. Az „Aranykapu” Népmûvé-
szeti Egyesület tagjainak vására
Július 21. A Búza téri piac árusainak vá-
sára

Július 22. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 23. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 24. A Búza téri piac árusainak vá-
sára
Július 25. Az „Aranykapu” Népmûvé-
szeti Egyesület tagjainak vására
Július 28. A Búza téri piac árusainak vá-
sára
Július 29. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 30. A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására
Július 31. A Búza téri piac árusainak vá-
sára

rendszer, illetve megtörtént a kültéri klíma-
test cseréje is.

HÁROMCSILLAGOS MINÕSÍTÉS

Korábban bérlõ mûködtette a Svájci La-
kot, de mivel a pandémia miatt hónapokra
be kellett zárnia, így most a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. saját mûködtetésében üzemel-
teti. A panzió háromcsillagos, egyelõre 32
fõ fogadására alkalmas, de pótágyazható,
és bébiágyakat is vásároltak.

ben épült, legutóbb a 2000-es évek kör-
nyékén esett át rekonstrukción – utalt az
elõzményekre Podlovics Lajos, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési vezetõje.

MODERN, LETISZTULT,
BARÁTSÁGOS FORMAVILÁG

– Nem volt egyszerû a felújítás, hiszen
egy mûemlék épületrõl van szó, vagyis egy-
részt meg kell felelnie a mai kornak, de
közben nem változtathattuk meg az épület
jellemzõ jegyeit – folytatta. – Éppen ezért
ugyanazt a gondolatot követtük, mint a Für-
dõház esetében 2013-ban. Megtartottuk a
Svájci Lak külsõ jegyeit, de belül már egy
modern, letisztult és barátságos formavilág
fogadja az ide érkezõ vendégeket.

A Krúdy Vigadó és a Fürdõház szom-
szédságában található épület alpesi stí-
lusa miatt kapta a Svájci Lak elnevezést.

A szobák egységes bútorzatot, padlószõ-
nyeget, valamint televíziókat kaptak. Tel-
jes átalakításon estek át a mosdók és a für-
dõszobák, megújult a fûtés- és a villamos

NÕ A FOGLALTSÁGA

– Itt akár kisebb-nagyobb konferen-
ciákat (50 fõig) is meg lehet tartani,
amihez technikai eszközöket is vásá-
roltunk. A panzió foglaltságán már most
látszik, hogy folyamatosan nõ, pedig
csak júniusban nyitottuk meg újra. Mi-
vel a Hotel Fürdõházba a nyárra már
szinte nincs is szabad helyünk, így az
oda érkezõ érdeklõdéseket átirányítjuk
a Svájci Lakhoz. Féltünk ettõl a szezon-
tól, hogy a pandémia után mennyire tér
vissza az utazási kedv, de azt látjuk,
hogy míg tavaly fõként belföldi vendé-
geink voltak, idén már egyre nagyobb
számban külföldiek is.

Egy következõ körben tervben van még
a konyha felújítása is, ami akár 2022-re is
megvalósulhat, a kiírt pályázatok függvé-
nyében. Bár az étterem éppen ezért egy-
elõre zárva tart, egy italt bárki elfogyaszt-
hat Sóstó ikonikus épületében, vagy éppen
a teraszán.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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FOLYAMATOS FEJLÕDÉSBEN A TURIZMUS
A KORONAVÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY ELLENÉRE IS JÓK NYÍREGYHÁZA EREDMÉNYEI

– A szállásfoglalások nagyon jól alakulnak Nyíregyhá-
zán és azt reméljük, hogy ez a tendencia a jövõben is
folytatódik. A turizmus szempontjából lényeges, hogy át-
adtuk ezt az új Tourinform konténerirodát, hiszen jó he-
lyen van, megfelelõ a személyzete, akik kellõ szakmai fel-
készültséggel is rendelkeznek, így ki tudják szolgálni az
ide érkezõ turistákat – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

nagy meglepetésünkre az Art Is Business – egy budapesti
alapítvány – Kulturális Turizmus díját Nyíregyháza nyerte.
Õk 15 várost néztek az országban, nem árulták el, hogy
kik voltak a többiek, de azt mondták, hogy három város
kiemelkedett, és Nyíregyháza lett az elsõ, ez nagyon jó
visszajelzés – ismertette az eredményeket a sajtótájékoz-
tatón a város polgármestere.

A tavalyi belvárosi turizmus azért is lehetett gyengébb,
mert a nagy rendezvényeket nem lehetett a pandémia miatt
megszervezni.

A SZABOLCSI MEGYESZÉKHELY
A 20. HELYEN

Az elmúlt nyolc év Nyíregyházán a turizmus nagy kor-
szaka volt, ezt számok is bizonyítják, a megyeszékhely a
20. legnépszerûbb város az országban az itt töltött ven-
dégéjszakák alapján. Ez köszönhetõ az elmúlt évek nagy-
szabású fejlesztéseinek és beruházásainak.

– Fantasztikus városunk, térségünk van, és én is szeret-
ném megköszönni a Magyar Turisztikai Ügynökségnek és
vezérigazgató úrnak, hogy nap mint nap azon dolgozik és
dolgoznak, hogy visszakerüljünk a turisztikai élet, a gaz-
dasági életnek az újraindításával arra a szintre, amelyen
voltunk 2019-ben – nyilatkozta dr. Szabó Tünde sportál-
lamtitkár, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

TURISZTIKAI BERUHÁZÁSOK A MEGYÉBEN

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye képviselõi 2010 óta
egyetértenek abban, hogy a térség kitörési pontja a turiz-
mus, számtalan beruházás és infrastrukturális fejlesztés
megvalósult ennek érdekében az elmúlt években. Össze-
sen 378 projekt részesült több mint 30 milliárd forint tá-
mogatásban. Többek között 1249 szállodai szoba újult
vagy újul meg, és 191 létesül. 293 magánszálláshely fej-
lesztette kínálatát csaknem 1 milliárd forint értékben. A
strandfejlesztési program harmadik és negyedik ütemében
összesen 9 fejlesztés kapott csaknem 225 millió forint tá-
mogatást, ezen felül 31 uniós projekt zajlik a megyében,
amelyek nagy része év végéig lezárul. Indul a 3 milliárd
forintos Strand 5 nevû fejlesztési program, ennek az a cél-
ja, hogy 2030-ra minden magyar strand minõsége megfe-
leljen az európai uniós elvárásoknak.

– Ambiciózusnak kell lenni, ki kell tûzni a célokat és egy
válságra fejlesztéssel kell válaszolni. Mi szeretnénk ebbe
bekapcsolódni, hiszen a mi választókerületünk, Nyíregy-
háza és a térség együttmûködése eredményezheti a ven-
dégéjszakák számának növelését – mondta dr. Vinnai Gyõ-
zõ, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 2-es számú választó-
kerületének országgyûlési képviselõje.

TÁVLATI CÉLOK

A Magyar Turisztikai Ügynökség kitûzött célja, hogy
Magyarország 2030-ig elérje az évi 20 millió vendéget és
az 50 millió vendégéjszakát, Közép-Európa vezetõ turisz-
tikai térségévé váljon és a hazai gazdaság húzóágazata
legyen a turizmus.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Furkóné
Szabó Marianna

ELÕNYBEN MAGYARORSZÁG

Az átadás után egy vállalkozói fórum kezdõdött, az
újranyitásról konzultált a helyi turizmus szereplõivel a
Magyar Turisztikai Ügynökség Nyíregyházán. A sikeres
védekezésnek köszönhetõen a nyitással Magyarország
mintegy másfél-két hónappal elõzi meg az európai kon-
kurenseket a globális turisztikai versenyben. A korona-
vírus-járvány leginkább a turizmus-vendéglátást sújtotta
az elmúlt másfél évben, pedig az ágazat állítja elõ a GDP
13 százalékát és körülbelül 400 ezer embernek ad mun-
kát. A tavalyi nyár a belföldi utazásokat tekintve rendkí-
vül erõs volt, de jóval elmarad a 2019-es, kimagasló év
eredményeihez képest. Tavalyelõtt 41 és fél millió volt a
belföldi vendégéjszakák száma, 2020-ban 22 millió, a
becslések szerint ebben az évben pedig a 30 milliót fog-
ja elérni.

NYÍREGYHÁZA A FIATALOK VÁROSA

– A válság alatt újraalkottuk a statisztikánkat, ez na-
gyon fontos alapdokumentuma a magyar turizmusnak.
Számos dolgot fogadott el az Országgyûlés: meg fog tör-
ténni a szálláshelyek egységes minõsítése, ez egy régi ál-
munk volt. Ha minden jól megy, akkor a következõ évtõl
az összes szállástípus 1–5-ig és csillagokkal lesz minõsít-
ve. Illetve megszületett az adatvezérelt ágazatirányításról
szóló döntés. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Turisztikai Ügy-
nökségben 2019-tõl megszûnt a kollektív bölcsességen, a
tapasztalaton alapuló döntéshozatal. Minden döntésün-
ket adatok alapján hozzuk – mondta a nyíregyházi sajtó-
tájékoztatóján dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezérigazgatója.

– Ebbõl nagyon sok információhoz jut az ügynök-
ség, ilyen például az is, hogy Nyíregyháza a fiatalok
városa, 2020-ban a vendégek 47 százaléka 24 év alatti
volt. A turisták majdnem fele meglátogatja az állat-
parkot és 16 százalékuk a múzeumfalut.

FEJLÕDIK A BELVÁROS IS

A sóstói attrakciók sokasága egész napos programot
biztosít a vendégeknek, a belváros látogatottsága 32 szá-
zalékos. Az arányok javításán évek óta dolgozik a város-
vezetés.

– Mi ezzel már elkezdtünk három évvel ezelõtt foglal-
kozni, amikor a Kulturális Negyedet kialakítottuk éppen
azért, hogy nõjön a látogatószám. Tavaly átadtuk a Kállay-
kúriát, most átadásra került a Szindbád, a színháztörténeti
múzeum, indítjuk a Jósa András Múzeum fejlesztését, ami
egy nagyon jó adottságokkal, a belvárosban udvarral ren-
delkezik és arra törekszünk, hogy a kulturális turizmust
erõsítsük. Vannak már kezdeti sikereink, hiszen év elején

Közel két hónap elõnyben van a magyar turizmus az
európai konkurensekhez képest – ezt mondta dr. Guller
Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója
Nyíregyházán. A 2019-es adatok alapján a GDP 13 szá-
zalékát a turizmus adta, az ágazatban mintegy 400 ez-
ren dolgoznak. A megyeszékhelyen az elmúlt nyolc év-
ben számtalan fejlesztést megvalósítottak, többek között
ennek is köszönhetõ, hogy a vendégéjszaka-számokat
tekintve a 20. helyre került a települések listáján. Múlt
héten csütörtök délelõtt átadták a Tourinform új irodáját
is Sóstón, ahol kibõvült szolgáltatásokkal várják a turis-
tákat.

A Tourinform eddig a víztoronyban mûködött, most az
országos hálózat megújulásának részeként egységes, mo-
dern arculatot kapott. A Nyíregyházi Állatpark elõtti tér,
mint új helyszín tudatos választás volt, miután az állatkert
a leglátogatottabb vidéki turisztikai attrakció. A turisták
száma a koronavírus-járvány miatt alacsonyabb volt a
városban, de még így is jó eredményeket produkált a me-
gyeszékhely.

NÉPSZERÛ TURISZTIKAI CÉLPONT

– Nyíregyházán szerencsére
sokkal kisebb mértékben csök-
kent a vendégéjszakák száma
az országos átlaghoz képest. Az
országos átlag ebben az esetben
58 százalék volt, Nyíregyházán
pedig mindössze 23 százalék.
Ez is azt mutatja, hogy a sza-
bolcsi megyeszékhely egyre
népszerûbb turisztikai célpont,
különösen a belföldi vendégek
körében, de a környékbeli
szomszédos országokból érke-
zõk számára is – mondta Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

ÚJ SZOLGÁLTATÁSOK

A modern Tourinform iroda számos új szolgáltatással is
bõvült: az igényekhez igazodva például, most már nem-
csak a belvárosi TDM irodában, hanem itt is kölcsönöz-
hetõek kerékpárok.  Beszerzésre kerültek még elektromos
rollerek, nordic walking túrabotok és horgászfelszerelé-
sek is, amelyek szintén mindenki számára elérhetõek.

SZERVEZETT TÚRÁK

A Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. és az általa mû-
ködtetett Tourinform Sóstó-
gyógyfürdõ több új szolgáltatás-
sal is készült az idei szezonra,
többek között túrakerékpárok
kölcsönzésére is lehetõség nyí-
lik az irodákban. A bérelt kerék-
párokkal pedig nemcsak önálló-
an barangolható be a környék,
hanem szervezett túrákat is in-
dít a nyíregyházi TDM a Közép-
kori Templomok Útja Egyesülettel karöltve. A bicikli-
túrák keretében Nyíregyháza és a Nyírség történelmi
emlékhelyeit és örökséghelyszíneit fedezhetik fel a tu-
risták és a városlakók.
Július 10. – Kerékpáros örökségkör a Nyírségben – Is-
meretlen középkori templomok nyomában (82,5 km)
Augusztus 21. – Nyíregyházi bringakör – Várostörté-
neti kerékpártúra Nyíregyházán (37,5 km)
Szeptember 4. – Rétközi kerékpáros örökségkör (97 km)
Szeptember 11. – Tirpák telepesek nyomában – Ke-
rékpártúra a bokortanyák világába (33 km)
Jelentkezés és további információ: www.nyiregy-
haza.info.hu. Telefon: +36-42/310-735.

GAZDAG KÍNÁLAT

A város polgármestere az iroda átadásán úgy fogalma-
zott, a turizmus újraindítása remélhetõleg visszahozza a
tavaly elmaradt vendégeket is.

Az új Tourinform iroda a Nyíregyházi Állatpark elõtti
téren nyílt meg és fogadja a vendégeket

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Guller Zoltán
vezérigazgató a térség országgyûlési képviselõivel a

vállalkozói fórumon Nyíregyházán
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DR. ADORJÁN GUSZTÁVRA EMLÉKEZTEK

Életének 67. évében, 2020. október 21-én elhunyt dr.
Adorján Gusztáv Tamás, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója,
önkormányzati képviselõ, egyházkerületi fõgondnok,
Nyíregyháza díszpolgára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház, Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Debreceni
Egyetem, a Tiszántúli Református Egyházkerület és a
Nyíregyháza-Városi Egyházközség, a családdal együtt
2021. július 3-án, szombaton 11 órától, a nyíregyházi
temetõ díszsírhelyek rózsakertjébe közös emlékezésre
hívták mindazokat, akik tisztelték és szerették dr. Ador-
ján Gusztávot.

TÜDÕRÁKSZÛRÉSI
PROGRAM

A Jósa András Oktatókórház Pulmonológiai és Ra-
diológiai Osztályai is csatlakoztak az Országos Ko-
rányi Pulmonológiai Intézet által szervezett orszá-
gos tüdõrákszûrési programhoz.

Amennyiben ön, vagy ismerõsei között tudomása
van olyan, tüdõrákra nézve magas rizikójú személy-
rõl, aki
– 50–75 éves és
– legalább 25 éven át napi 1 csomag cigarettát elszí-

vott,
– jelenleg is aktív dohányos, vagy kevesebb mint 10

éve szokott le,
– az utóbbi 5 évben nem volt daganatos megbetege-

dése vagy tüdõmûtéte,
– az elmúlt 24 hónapban nem vett részt mellkas CT-

vizsgálaton,
kérik, hogy vizsgálat céljából jelentkezzen tüdõrák-
szûrésre.

A vizsgálatok a JAOK CT laboratóriumában (Sebé-
szeti tömb, földszint), munkanapokon történnek. A
vizsgálathoz nem szükséges beutaló, de idõpont-
egyeztetés igen. Elõjegyzés kérhetõ Ajler Attiláné ko-
ordinátortól: hétfõ-kedd-szerda 8.00–9.00 óra között
a 20/665-2382-es telefonszámon.

Az elmúlt idõszak sem volt elég feldolgozni, hogy már
soha nem lesz többé közöttünk, azért is, mert az emléke
mindennap velünk van – így fogalmazott a megemléke-
zésen dr. Kovács Ferenc polgármester. Adorján Gusztáv
nemcsak egy közismert, hanem egy köztiszteletben álló
ember is volt, aki az itt élõkért dolgozott minden egyes
titulusában.

– Amikor a város ügyeit intézzük, az õ arca mindig ott
van elõttünk és ott lesz velünk a jövõben is a szellemisé-
ge, az õszintesége, az igazságérzete, az intelmei és ja-
vaslatai. Magánemberként pedig újra átélem azt, hogy
egy igaz barátság az ember életének a végéig tart – tette
hozzá dr. Kovács Ferenc.
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DUPLA ELÕADÁSSAL NYÍLT MEG A SZINDBÁD
PÓDIUMSZÍNPADA A BELVÁROS SZÍVÉBEN

Nagy-Kálózy Eszter és Botos Éva fõszereplésével nyílt
meg a pódiumszínpad a Szindbádban. A pénteki és szom-
bati, vacsorával egybekötött dupla elõadás telt ház elõtt
zajlott, és a nagy érdeklõdésre való tekintettel augusztus
20-21-én megismétlik. Idén nyáron többek között az
Orpheum Madams vacsorával egybekötött fellépése is
várható még a pódiumszínpadon, de megnyitják a mozit
is, ahol saját gyártású filmet is vetítenek majd.

A Szindbád Színháztörténeti Rendezvénytér Nyíregy-
házán a belváros szívében, a Móricz Zsigmond Színház
és a Kállay-kúria által közrefogott épületben, a volt Hely-
õrségi Mûvelõdési Otthon helyén 2021 júliusától várja
látogatóit. Az épület komplexitására jellemzõ, hogy egy
120 fõs befogadóképességû rendezvényterem, valamint
egy kamaraelõadások befogadására alkalmas  szabadtéri
pódiumszínpad is épült az új intézményben.

TELT HÁZ ELÕTT MUTATKOZOTT BE

– A színház jegyirodájának átköltöztetése, valamint az
étterem és a kávézó megnyitása után nagyon vártuk már,
hogy a pódiumszínpadot is felavathassuk, így péntek-szom-
bat estére egy olyan elõadást invitáltunk Nyíregyházára,
a Szindbád épületébe, illetve a kerthelyiségébe, ami úgy

gondoltuk, hogy Nagy-Kálózy Eszter és Botos Éva fõsze-
replésével egy méltó nyitány lehet. Ezt pedig mi sem bi-
zonyítja jobban, minthogy mindkét napon, pénteken és
szombaton is telt házas volt az elõadás, óriási érdeklõdés
övezte, éppen ezért augusztus 20-21-ére is beterveztünk
egy duplázást, vagyis újra láthatja majd a darabot a kö-
zönség – mondta el Kirják Róbert igazgató.

JÚLIUSBAN ÚJABB PROGRAMOK!
2021. július 20. és 28. Huszárik Zoltán Szindbád c.

filmje a moziteremben.
2021. július 31. Orpheum Madams mûvészei bé-

kebeli dalokat adnak elõ a Szindbád szabadtéri pódi-
umszínpadán.
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CSENGÉNEK, HA NINCS FÁJDALMA, AKKOR MINDEN
PERCBEN MOSOLYOG, ÍGY FEJEZI KI AZ ÉRZÉSEIT!

PROBLÉMA NÉLKÜL ZAJLOTT LE
A TERHESSÉG

– Csenge február 2-án lesz 8 éves. A terhességem vele
tulajdonképpen problémamentes volt, kezdetben úgy tûnt,
hogy egészséges és minden rendben, de aztán az AFP
véreredményem (ki tud mutatni bizonyos magzati rendel-
lenességeket) azt mutatta, hogy Down-szindrómás lehet –
emlékezik vissza Anita, aki talán már soha nem kap vá-

laszt a miértre. – Nem sokkal késõbb aztán váratlanul be
is indult nálam a szülés és 26 hétre megszületett Csenge –
folytatta. – Azonnal újra kellett éleszteni õt, majd másnap
4-es fokú agyvérzést is kapott, ezt követõen pedig 2,5
hónapig lélegeztetõgépen tartották életben. Az orvosok
azt mondták, hogy készüljünk fel a legrosszabbra. Nehéz
volt ezt felfogni, hiszen az elsõ gyermekünk, nagyon fél-
tünk és nagyon féltettük õt, de szerencsére velünk van,
még ha nem is úgy éli az életet, mint a vele hasonló korú-
ak: önellátásra teljesen képtelen, a nap 24 órájában fel-
ügyeletet igényel. Õ soha nem fog tudni ülni, járni, be-
szélni, vagy éppen magától enni. Ha nincs fájdalma, ak-
kor viszont minden percben mosolyog, így fejezi ki az
érzéseit, és ez erõt ad nekünk is. – Mi nem szégyelljük õt,
ahová csak lehet, mindenhová magunkkal visszük – szól
közbe az apuka.

CÉL A DÖNTÕ

Bár Anitáék erõn felül teljesítenek, így sem csak ma-
gukra gondolnak. Azt mondják, tudják és átérzik, hogy az
Angyalom díjat minden fogyatékkal élõ gyermeket neve-
lõ szülõ megérdemelné. Õk most úgy tûnik, bejuthatnak a
döntõbe (a középdöntõ július 11-én éjfélkor zárul), de
minden szavazatra szükségük van most és a középdöntõt
követõen is, amikor lenullázódnak a szavazatok és újra-
kezdõdik a „szívvadászat”, hogy a legtöbbet gyûjtõ el-
nyerhesse az Angyalom díjat, amivel 500 ezer forint is jár.
Díj azonban ide, díj oda, a Dobránszki szülõk legfonto-
sabb célja, hogy a nehézségek ellenére is a lehetõ legbol-
dogabb életet teremthessék meg gyermekeiknek...

Szavazni az angyalom-dij.hu oldalon lehet, a sza-
vazás fülre kattintva, a jelölteknél kiválasztva:
Dobránszki Anita. A szavazás akkor érvényes, ha a
kép alatt lévõ szívre kattintanak, és az pirosra vált.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Önfeláldozók, alázatosak, és harcosok. Számukra az
élet nehezebb utat jelölt ki, mégsem adják fel, és a nap
24 órájában, álmaikról lemondva, sokszor erõn felül tel-
jesítenek. A hétköznapi hõsök nincsenek rivaldafényben,
alig ismerjük õket, pedig fáradságot nem kímélve, folya-
matosan harcolnak. Ganyi Károly, ismertebb nevén Üveg-
fiú, a Tégy Jót Alapítvány kuratóriumi elnöke, édesanyja
emlékére álmodta meg és hívta életre az Angyalom díjat,
melyben szeretné felhívni a figyelmet azokra a hétköz-
napi hõsökre, azokra a szülõkre, akik elszigetelõdve a
társadalomtól fogyatékkal élõ gyermekeikért küzdenek.
Jó esély van rá, hogy a díjnak idén nyíregyházi döntõse is
lehet...

Délután kettõ óra van, Csenge az ágyon fekszik. Kint
sötét felhõk gyûlnek az égen, de õ csak az esõ kopogását
hallhatja, mert nem lát. Hétéves, nem tud magától felülni
és szavak sem hagyják el a száját. Néha azonban hango-
san felkacag, és gyakran csapkod a lábaival. Ha nincs fáj-
dalma, minden percben mosolyog. Ilyenkor boldog!

4-ES FOKÚ AGYVÉRZÉST KAPOTT

Csenge 650 grammal és 35 centiméterrel, 26 hétre
született, sürgõs császármetszéssel. Nem sokkal világ-
rajövetele után 4-es fokú agyvérzést kapott és ennek
következtében nem képes az önellátásra. A nap 24
órájában, 27 éves édesanyja, Dobránszki Anita van
mellette, amíg az édesapa, Tibor dolgozik, a kisöcs,
Zétike pedig az óvodában van.

Anita és férje, Tibor sokat mosolyognak. Árad belõlük a
határozottság és a nyugalom, pedig fiatal koruk ellenére,
életük szinte minden perce a küzdelemrõl szól. Mint a
legtöbb szülõ, õk is a legjobbat szeretnék gyermekeiknek,
csak van, amihez a szeretetük kevés: Csenge utóbbi öt
születésnapját és névnapját a kórházban töltötték, mert
hiába óvják, féltik õt, a gyenge immunrendszere miatt
bármilyen betegséget nagyon könnyen elkap.

NYÍREGYHÁZI FUTÓFESZTIVÁL
A Mozaik Med Sportegyesület 2021. augusztus

8-án futófesztivált rendez Nyíregyházán.

RAJT/CÉL: Nyíregyháza, Kossuth tér.
FÕVÉDNÖK: dr. Kovács Ferenc (Nyíregyháza MJV

polgármestere), dr. Szabó Tünde (sportért felelõs
államtitkár).

A szervezõk célja, hogy Nyíregyházán elõször, a
hazai porondon az elsõk között rendezzenek olyan
futófesztivált, amely megfelel a zöldverseny elveinek.
A tudatos életmód kialakítását már gyermekkorban
szükséges elkezdeni, amelyben meghatározó szere-
pük van a szülõknek.

A Mozaik Med Jótékonysági Futáson a gyermekko-
ri elhízás megelõzéséért fognak futni.

A jótékonysági célra leadott nevezési díjakat teljes
egészében a Jósa András Kórház Gyermekosztályá-
nak ajánlják fel!

A hobbisportolókat és profi atlétákat is kiszolgáló
gyors, látványos pályát jelöltek ki, ahol a futófesztivál
fõ versenyszámának, a félmaratonnak az útvonala Nyír-
egyháza legfõbb nevezetességeit fogja érinteni.

Távok: Mozaik Med Jótékonysági kör (800 méter).
Gyermek futóverseny (800 méter). 5 km. 10 km. Fél-
maraton egyéni, páros, trió (1 kör, 70%-ban aszfalton).

Korhatár: az 5 és 10 kilométeren 12 év felettiek
vehetnek részt (2008. április 19. elõtt születtek).

A félmaraton egyéni kategóriában 14 év felettiek
vehetnek részt (2006. április 19. elõtt születtek).

Aktuális nevezési díjak: https://www.nyiregyhazi-
futofesztival.hu/Nevezesidijak/.

Nevezési módok: online: https://www.nyiregyhazi-
futofesztival.hu/Nevezes/.
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Múlt hét csütörtökön a közszolgálati tisztviselõk nap-
ja a köszönetrõl és a megbecsülésükrõl szólt a Váci Mi-
hály Kulturális Központban. Ennek a csapatnak az elkö-
telezettsége, munkája nélkül ugyanis nem mûködne a
város úgy, ahogy mûködik, nem lenne annyi fejlesztés,
amennyi van, és amennyit még tervezünk – hangsúlyoz-
ta dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselõk nap-
ja alkalmából „Kiváló Köztisztviselõi Munkáért – Má-
jerszky Béla-díj” kitüntetést, két elismerõ oklevelet, vala-
mint Kiváló Szakszervezeti díjat adott át, de elismerték a
10, 15, 20, 25, 30, 35 éves szolgálati, illetve szakszerve-
zeti hûséget is.

Magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként a
Kiváló Köztisztviselõi Munkáért Májerszky Béla-díjban
Hagymási Gyula, a Polgármesteri Kabinet vezetõhelyettese
részesült.

A közigazgatásban végzett kiemelkedõ szakmai telje-
sítményért elismerõ oklevelet kapott a Vagyongazdálko-
dási Osztály köztisztviselõje, Horvát István, valamint Kon-
dás Nándor.

A Polgármesteri Hivatalnál, valamint annak jogelõdjé-
nél eltöltött folyamatos munkaviszonyt a hivatal pénzju-
talommal és oklevél átadásával ismerte el:

10 éves Szolgálati hûségben részesült: Balázsi Éva Zsu-
zsanna, dr. Erdélyi Mester Enikõ, dr. Kása Brigitta, dr.
Kovács Ádám, Fegyváriné Csadek Ágnes, Hornyák Enikõ,
Kovácsné Szatai Ágnes, Kukucska Zsolt, Lengyelné Petris
Erika, Márku László, Muri Lászlóné, Somogyi Szilvia, Sza-
bóné Balázsi Anikó.

A KÖSZÖNETRÕL ÉS A MEGBECSÜLÉSRÕL SZÓLT
A KÖZTISZTVISELÕK NAPJA

15 éves Szolgálati hûségben részesült: dr. Grósz Péter,
dr. Havellant Gabriella, Miskolczy Gabriella.

20 éves Szolgálati hûségben részesült: Czinke-Kelemen
Beáta, Magyari Balázsné, Szabó-Pazsák Anikó, Szanyi
Mihály, Váradi Szilvia, Vass Bertalan.

25 éves Szolgálati hûségben részesült: Potesnyik Fride-
rika, Véghné Sinkovicz Ágnes, Zöldi András.

30 éves Szolgálati hûségben részesült: Farkas László,
Fekete Brigitta, Legeza Zoltán.

35 éves Szolgálati hûségben részesült: Juscsák András,
Kovács Angéla, Tóth Marianna Judit, Váriné Hok Ágnes.

„Kiváló Szakszervezeti Tag” díjat vehetett át Kulikné
Bódvai Annabella.

Szakszervezeti hûség:
15 éves: Miskolczy Gabriella.
20 éves: Magyari Balázsné, Majláth Nándorné, Szabó-

Pazsák Anikó, Vass Bertalan.
25 éves: Potesnyik Friderika, Véghné Sinkovicz Ágnes,

Zöldi András.
30 éves: Bodzás Sándorné.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ a díjazottakkal

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Közigazgatásá-
ért díjakat a Magyar Közigazgatási Társaság Megyei
Tagozata és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-
mányhivatal adta át a megyeházán.

Román István kormánymegbízott elismerõ oklevél di-
cséretben részesítette Balázsi Ildikót, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Fõosz-
tály Járványügyi Osztályának osztályvezetõjét, a koro-
navírus elleni védekezés során nyújtott magas színvona-
lú, példamutató szakmai munkavégzéséért.

A megye közigazgatásában végzett kiemelkedõ
munkájukért idén tízen vehettek át díjat: Bistyei Gé-
záné, dr. Petromán Viktória, Kunkli Gabriella, Szi-
lágyiné Rischt Irén, dr. Tinku János kormánytisztvise-
lõk, valamint Csordásné Szikora Erzsébet, Mihalkó
Zita, Nagyné Pataki Irén, Riczikné Palcsák Julianna,
Kacsur Gábor önkormányzati köztisztviselõk.

A MEGYEHÁZÁN IS ADTAK ÁT DÍJAKAT
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NYÍREGYHÁZI VÁROSI ALAP: ÖTMILLIÁRD FORINTOS KERETBÕL
KAPHATNAK TÕKÉT A VÁLLALKOZÁSOK

Ötmilliárd forintos tõkével, 12 éves futamidejû konst-
rukcióval hozták létre a Nyíregyházi Városi Alapot, amely-
nek keretében a helyi vállalkozások harmincmillió forint-
tól egészen egymilliárd forintig igényelhetnek tõkét. Az
alap célja, hogy a helyi vállalkozások olyan fejlesztési,
beruházási lehetõségek megvalósításához kapjanak tõke-
juttatást, amelyek közvetlenül vagy közvetett formában
segítik a város fejlõdését is.

Helyi vállalkozások számára tartottak szakmai work-
shopot Nyíregyházán, amelyen az érdeklõdõk megismer-
hették a Nyíregyházi Városi Alap nyújtotta lehetõségeket,
továbbá betekintést kaphattak a helyi gazdaságfejlesztés
koordinációjába is. A Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft.
bemutatta, hogyan segítik a helyi vállalkozások fejleszté-
sét, milyen segítségre számíthatnak a város és a cég ré-
szérõl.

– Ha egy cég fejlesztést tervez, azt vagy megteszi ön-
erõbõl, vagy hitelfelvétellel, vagy valamilyen pályázati
konstrukciót keres rá. Ez a Nyíregyházi Városi Alap lehet
a negyedik lehetõség. Aki úgy gondolja, hogy nem szeret-
ne hitelt felvenni, nem szeretne önerõbõl fejleszteni, vagy
nincs alkalmas pályázati konstrukció, akkor a Nyíregyhá-
zi Városi Alap nyújthat számára egy opciót – errõl Bartók
Dávid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetõ-
je beszélt.

SEGÍTI A FEJLESZTÉST
A Nyíregyházi Városi Alap célja, hogy a helyi vállalko-

zások olyan ígéretes fejlesztési, beruházási lehetõségek
megvalósításához kapjanak tõkejuttatást, amelyek közvet-
lenül vagy közvetett formában elõsegítik a város fejlõdé-
sét is – mondta el Benke Ákos, a Focus Ventures Zrt. ve-
zérigazgatója.

– Ez a Nyíregyháza mellett és a Nyíregyházán mûkö-
dõ vállalkozásoknak próbál tõkejuttatás formájában se-
gíteni. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a partner igényli,
akkor mi tõkés társként tõkét emelünk a cégbe és egy
darabig együtt gazdálkodunk vele, kisebbségi tulajdon-

ban, az õ gazdálkodását igazán nem zavarva, a pénz-
ügyi folyamatokat felügyelve. Ez egy alap formájában jött
létre, 5 milliárd forint tõkével, 12 éves futamidõre, tehát
ez egy nyugodt tõke, nem sietünk, a vállalkozásokat sem
siettetjük, kicsit különbözik a banki hiteltõl, hiszen nincs
fedezeti követelmény, nincs kezességvállalás, sõt nem
kötelezõ a futamidõ közben sem kamatot fizetni, sem
törleszteni.

RENDELETEKET HOZOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT
A vállalkozások 30 millió forinttól egészen 1 milliárd

forintig igényelhetnek tõkét, a Nyíregyházi Városi Alap
mellett azonban a városi önkormányzat több nagyon fon-
tos rendeletet is hozott a gazdaság élénkítése szempontjá-
ból, elõször is 2019-ben elfogadták a befektetésfejlesztési
stratégiát.

– Ebben a ciklusban a prioritás a beruházásösztönzés,

azaz színvonalas munkahelyek létrehozása. Legyenek
színvonalas, szakképzettséget igénylõ munkahelyek, és
ennek hatásaként a fiatalokat, a lakosságot itt tudjuk tarta-
ni, a város megtartóereje is erõsödjön. Emellett elfogad-
tunk egy rendeletet, ami konkrét finanszírozást is jelent
fejlesztésekhez, támogatás formájában, harmadrészt pe-
dig vásároltunk 88 hektár területet a Debreceni úti déli,
régi ipari parkunk bõvítésére, a jelenlegi 127 hektár mellé
– tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az elmúlt fél évben ennek a területnek megtörtént a
kivonása és befektetési területté minõsítése, valamint a
lõszermentesítése, talajmechanikai vizsgálata és a régé-
szeti feltárása. Jelenleg pedig egy feltáró út tervezése fo-
lyik. Erre a területre új befektetések mellett a már város-
ban üzemelõ, de fejleszteni akaró vállalkozásokat is vár-
ják – zárta gondolatát dr. Kovács Ferenc polgármester.

(Szerzõ: Fehér Attila)

MEGÚJUL A MIKROHITEL PROGRAM
Megújul az országos mikrohitel program, az egyik leg-

fontosabb változás, hogy 15 millió forintra emelkedik a
felvehetõ összeg július 15-tõl. A futamidõ 15 évre, a tü-
relmi idõ három évre nõtt. Eltérõ célokra háromszor igé-
nyelhet hitelt egy ügyfél, így akár 45 millió forintot is
kaphat.

Különbözõ beruházásokra, eszközfejlesztésre, de
egyéb más tervekre is igényelhetnek mikrohitelt a
PRIMOM Alapítvány irodájában a vállalkozók. A Ma-
gyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, ami korábban is
biztosította ezt a lehetõséget, egy új konstrukciót hozott
létre. A vállalkozások 15 éves futamidõvel, három év
törlesztési türelmi idõvel vehetnek fel legfeljebb 15 mil-
lió forint hitelt. A kamat 3,9 százalék a futamidõ végéig,
egy nagyon egyszerû adatlap kitöltésével tudják igényelni
a vállalkozások.

– Amikor az MVA nem tudott keretet biztosítani az el-
múlt pár évben a részünkre, létrehoztunk saját mikrohitel
alapot, ebben most az elmúlt három évben már 705 mil-
lió forintot helyeztünk ki 132 vállalkozás részére, tehát
nem 1-2 vállalkozásról van szó. Összesen, amióta a
PRIMOM mûködik, körülbelül 4700 vállalkozásnak ad-
tunk mikrohitelt, 16 milliárd forint értékben, tehát na-
gyon népszerû ez a konstrukció, és nagyon reméljük,
hogy ez az új konstrukció is elnyeri majd a vállalkozá-
sok tetszését, sõt, erre már jelek vannak, mert az igény
az látszik, hogy a vállalkozások részérõl meg fog növe-
kedni  – mondta Czomba Csaba, a PRIMOM Alapítvány
kuratóriumi elnöke.

PLUSZ EGY ÉV
A mikrohitelek esetében a türelmi idõ plusz egy évvel,

négy évre nõhet azoknál, akik a pandémia miatt valami-
lyen hátrányt szenvedtek. Ilyen lehet például, hogy bevé-
telkiesése keletkezett, hátrányt szenvedett a saját szakte-
rületén vagy a piacon, ahol az adott vállalkozás mûködik.
Az igazolás hitelességérõl a mikrohitel bizottság dönt, ha
úgy látják, jogos a kérés, akkor megadják a plusz egy év
türelmi idõt.

– Pandémiás idõszak után vagyunk és itt a legfonto-
sabb feladat az, hogy a gazdaságot újraindítsuk és azokat
a gazdasági szereplõket helyzetbe hozzuk és lehetõsége-
ket teremtsünk számukra, akik valóban – ez a kis- és kö-

zépvállalkozási réteg – mozgatják igazából Magyarország
gazdaságát. Õk talán a legjelentõsebb szereplõk ebbõl a
szempontból. Nekik nagyon fontos, hogy likvidek legye-
nek és legyenek meg azok a lehetõségeik, hogy tudják a
fejlesztési elképzeléseiket tervezni, azokhoz a forrást elõ-
teremteni. Úgy gondolom, hogy ez a mikrohitel lehetõ-
ség, amely újra megnyílik, mindenképpen ezt a célt szol-
gálja – mondta Baracsi Endre, a PRIMOM Alapítvány ku-
ratóriumi tagja, a megyei közgyûlés alelnöke.

Egy ügyfél eltérõ célokra akár három alkalommal is igé-
nyelheti a hitelt, így összesen 45 millió forintot vehet fel.
Kezdõ és mûködõ vállalkozások, agrárvállalkozók és õs-
termelõk is igényelhetik a mikrohitelt.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Bartók Dávid, dr. Kovács Ferenc és Benke Ákos a sajtótájékoztatón
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TOURIST POLICE, KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATBAN

DIÁKMUNKA – IDÉN IS TÖBBSZÖRÖS
A TÚLJELENTKEZÉS

gozhat a nyári program keretében 2021-ben. A diákok
nemcsak az önkormányzatnál, hanem az önkormányzat-
hoz tartozó számos intézményben is elhelyezkedhetnek.

SZABADSÁG IS JÁR

– Összesen 275 fõ kezdte el a munkát, ez 20 munkana-
pot jelent számukra, amihez jár 2 nap szabadság. Az õ
jövedelmük a napi 6 órai munkára 125 ezer forint kerekít-
ve. Ez egy nagyon jó lehetõség a diákoknak, hiszen amel-
lett, hogy pénzt keresnek, bele is kóstolhatnak a nagybe-
tûs életbe, a felnõtt munka világába. Ilyenkor, különösen
a szabadságolások idején nagy haszna és komoly jelentõ-
sége van a nyári diákmunkának – mondta el Jászai Meny-
hért alpolgármester.

Nyíregyházáról és nyolc, a város vonzáskörzetéhez tar-
tozó településrõl várták a diákokat a nyíregyházi önkor-
mányzat intézményeibe. Az alpolgármester elmondta, a
második turnus augusztus 5-én indul. Jelenleg már 2 és
félszeres a túljelentkezés, az elõre megállapított 375 fõs
városi kerethez képest. (Szerzõ: Fehér Attila)

Nyíregyháza MJV Önkormányzata elkötelezett a Nyír-
egyházi Rendõrkapitányság által diákoknak szervezett,
közösségi szolgálat keretében megvalósuló Tourist Police
bûnmegelõzési program iránt. 2021-ben, az egységes
megjelenés érdekében 100 darab Tourist Police feliratos
pólóval támogatták a programot, bruttó 152  400 forint
értékben. Az ajándék pólókat július 6-án Jászai Meny-
hért, Nyíregyháza MJV alpolgármestere adta át Ferenc
Róbert r. ezredes, kapitányságvezetõ-helyettesnek és a
diákoknak (képünkön).

A nyíregyházi középiskolák és a Nyíregyháza Rendõr-
kapitányság közötti együttmûködési megállapodás alap-
ján, az 50 órás közösségi szolgálat keretében vesznek részt
a diákok az immár hetedik éve zajló Tourist Police prog-
ramban. Az együttmûködést a középiskolák kezdeményez-

ték és szinte mindegyik nyíregyházi oktatási intézménnyel
jött már létre megállapodás. A diákok Tiszavasváriból,
Tokajból, Debrecenbõl is érkeztek. A program az idegen-
forgalmi szezonban, konkrétan június 21. és augusztus 31.
között zajlik, idén 102 diák közremûködésével. Az ide-
gen nyelveket is beszélõ diákok a turisztikai szempontból
kiemelt területeken (belváros, Sóstó) teljesítenek szolgá-
latot bûnmegelõzési szakemberekkel és egyenruhás jár-
õrökkel napi 3-4 órában. A járõrszolgálat során 6 nyelvre
lefordított szórólapokat osztanak, mely hasznos tippeket,
tanácsokat tartalmaz a helyieknek és az ide látogató turis-
táknak arra vonatkozóan, hogy hogyan ne váljanak bûn-
cselekmények áldozatává. Mindezek mellett természete-
sen a jelenlétükkel is növelik a turisták biztonságérzetét,
akik bizalommal fordulhatnak hozzájuk tanácsért, útba-
igazításért, segítségnyújtásért.

REKTORI KINEVEZÉS
Június 24-én Áder János köztársasági elnök újabb

egy évre bízta meg a rektori feladatok ellátásával a
Nyíregyházi Egyetem rektorát.

2017. augusztus 1-jén lett a Nyír-
egyházi Egyetem rektora Vassné dr.
habil Figula Erika. Mandátuma lejár-
ta miatt új pályázat született a követ-
kezõ ciklusra, bár a modellváltás más
feltételeket szabott és más jogcímen
hirdettek eredményt.

– Tavasszal az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium kiírta az 5 évre

szóló pályázatot, amelyben a Nyíregyházi Egyetem sze-
nátusa egyöntetûen megválasztott rektornak. Közben a
modellváltás útjára léptünk, ezért a modellváltáshoz
kapcsolódó jogszabály értelmében 1 évre hosszabbí-
totta meg a feladatellátást a köztársasági elnök – nyilat-
kozta Vassné dr. habil Figula Erika.

A Nyíregyházi Egyetemen szombaton délelõtt és dél-
után ötszáz hallgató vette át a diplomáját.

Augusztus 1-jétõl az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium helyett a Közhasznú Vagyonkezelõ Alapít-
vány lesz a Nyíregyházi Egyetem fenntartója. A rektor
szerint pozitív eredménnyel zárták a tárgyalásokat. A
döntés szerint többségében megmaradt a szenátus jog-
köre és a rektor hatásköre is.

SZAKKÉPZÉSI TANÉVZÁRÓ
Az online térbe költözés mellett az új szakképzési tör-

vény adaptálása volt az idei év két legfontosabb feladata
a Nyíregyházi Szakképzési Centrum intézményeiben. Az
országos tendenciához hasonlóan, tíz százalékkal növe-
kedett a beiratkozási mutató a centrumban is. A múlt hét
pénteki tanévzárón négyen Szakképzésért-díjat, további
tizenöten pedig elismerõ oklevelet kaptak.

– Nagy újdonság volt a 2020-21-es tanévben, hogy új
iskolatípusok jöttek létre, szakképzõ iskola és technikum.
Új szakmai program alapján oktattunk, módszertanában
meg kell újulni, meg kellett változni a szemléletnek, sokkal
fontosabb a duális képzés, az, hogy a gazdálkodó partne-
reinket bevonjuk ebbe. Azt gondolom, hogy az is nagy ered-
mény, hogy az országban elsõk között létrejött a vizsga-
központ, amelynek az akkreditációját most készítjük elõ.
Gyakorlatilag 23 intézményben indul el az okleveles tech-
nikus képzés a következõ tanévben, nagyon komoly mun-
kát végeztek a Nyíregyházi Egyetem, illetve a Nyíregyházi
Szakképzési Centrum oktatói. Ennek a közösen elkészített
képzési programnak a révén elindulhat a képzés a Bánki-
ban és a Széchenyiben – nyilatkozta Gurbánné Papp Má-
ria, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazgatója.

A fõigazgató azt is hozzátette, az országos tendenci-
ához hasonlóan a Nyíregyházi Szakképzési Centrum-
nál is tíz százalékkal nõtt a beiratkozók száma. A tan-
évzárón Pájer Attila kancellár a centrum gazdálkodá-
sáról számolt be, többek között 225 millió forintból újí-
tanak fel intézményeket idén nyáron, pályáznak egy
hárommilliárd forint összértékû energetikai beruházás-
ra, illetve további fejlesztésekre is.

A tanévzárón köszöntötték Gurbánné Papp Máriát, akit
az Innovációs és Technológiai Minisztérium Szakképzés-
ért-díj kitüntetésben részesített. A pénteki rendezvényen
még négyen kaptak a centrum által alapított Szakképzés-
ért-díjat, illetve 15 fõ vehetett át elismerõ oklevelet, töb-
bek között Szabó Zoltán, a tiszavasvári szakképzõ iskola
intézményvezetõje, aki a hátrányos helyzetû gyerekek fel-
karolásában végez kiemelkedõ munkát, iskolája pedig élen
jár a duális képzésben, de elismerték Komoróczy Tamás
pedagógus munkáját is, aki számos diákot felkészített in-
formatika tantárgyból különbözõ országos versenyekre a
Széchenyi István középiskolában, legutóbb is az õ cso-
portja végzett egy szintén országos programozóverseny
elsõ helyén. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

Két és félszeres a túljelentkezés az önkormányzat által
meghirdetett diákmunkára. Az elsõ turnus július 5-én in-
dult, a második pedig augusztus 5-ével veszi kezdetét. A
diákok nemcsak a városházán, hanem különbözõ intéz-
ményekben, mûvelõdési házban, óvodákban, vagy éppen
a könyvtárban helyezkedtek el.

Nyíregyházán többéves hagyománya van már a diákok
nyári foglalkoztatásának, amely nemcsak pénzkereseti
lehetõség a számukra, de a szabadságolások ideje alatt a
hivatal munkáját is nagyban segítik.

Gál Balázs: Kiváló tapasztalatszerzés
– A Budapesti Gazdasági Egyetemen tanulok, HR

szakirányon, az önkormányzathoz diákmunkára jöttem,
a humánpolitikai osztályon dolgozom, így ez kiváló ta-
pasztalatszerzés is.

Jelentkezni olyan 16 és 25 év közötti tanulók tudtak,
akik nappali tagozatos jogviszonnyal rendelkeznek. Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyében összesen 3900 fiatal dol-
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NAGY SÁNDOR: „CSODÁLATOS KOLLÉGÁKKAL
DOLGOZHATOK EGYÜTT NYÍREGYHÁZÁN”

Július végén Nyíregyházán szerepel a Pletykafészek
címû Neil Simon-darab, melynek egyik szereplõje és
rendezõje is a Jászai-díjas Nagy Sándor, akit a nyíregy-
házi közönség már jól ismerhet számos kiváló alakítás
és fellépés révén.

– Hogyan birkózol meg közremûködõ és rendezõ ket-
tõs feladatával?

– Ez egy nagyon speciális helyzet, de annyiban köny-
nyebb most a helyzetem, hogy egy bepróbált darabról
van szó, melynek megvan már a maga élete. A nyíregy-
házi elõadásnak mindenképpen jót fog tenni, hogy két
nappal korábban Veresegyházán, a Mézesvölgyi Nyáron
fogjuk játszani, így az itteni közönség már egy „mozgás-
ban lévõ” elõadást lát majd, ezért most sokkal nyugod-
tabb vagyok. Igazából a veresegyházi fellépés elõtt kell
összekapnunk magunkat, visszahozni a darabot. Amikor
játszom az általam rendezett elõadásban, természetesen
az átlagosnál aktívabb résztvevõje vagyok, de még olyan-
kor is, amikor nem vagyok színpadon vagy jelenetben,
járkálok a takarásban, figyelem a többieket, szóval, test-
közelbõl tudok jelen lenni, együtt lélegezni a produkci-
óval.

– Szerinted mitõl olyan idõtállóak Neil Simon vígjá-
tékai, miért kedveli õket a közönség?

– Többször játszottam már Neil Simon-darabban, és
nagyon szeretem azt a jellegzetes humort, amit képvi-
sel, ami a Pletykafészek alkotóeleme is. Szerettem volna
különleges stílust és ritmust adni az elõadásnak; egy víg-
játékban amúgy is lényegi szempont a ritmus, a jó, fe-
szes tempó az, ami igazán el tud „durrantani” egy elõ-
adást. Mi adtunk egy kissé elrajzolt stílust a produkció-
nak, miközben a realitást is hagytuk érvényesülni. Egy-
fajta játékszabály ez: az elõadás elején lefektetjük ezt a
rendszert, a nézõ megszokja, elfogadja, és utána már
semmit nem talál furcsának, természetesen tud haladni
a produkcióval.

– A Legénybúcsú elõadás színrevitelével hasonlóképp
kettõs feladatot vállaltál, hiszen a játékszíni õsbemuta-
tó egyik fõszereplõje vagy, Nyíregyházán pedig te állí-
tod színpadra a darabot. Nyilván kívülrõl-belülrõl isme-
red már...

– Egyrészt van az úgynevezett „közlekedésrendészeti
kérdés”, amit másképpen térképészetnek is hívunk, vagyis
annak a pontos felépítése, honnan hová megyünk, mi-
kor állunk fel, mikor ülünk le, ezt kell nagyon pontosan
rögzíteni; de ami itt igazán fontos, az a színészek sze-
mélyisége, amire ez az elõadás különösen épít, Nyíregy-
házán pedig csodálatos kollégákkal dolgozhattam-dol-
gozhatok együtt, Illyés Ákostól kezdve Dézsi Darinkán
át Gulácsi Tamásig, akik mind új impulzust, friss lendü-
letet adtak a darabnak. Remek színészek vannak Nyír-
egyházán, valóban – ezért is éreztem fontosnak azt a
kezdeményezést, hogy majdan „összevegyítsük” a játék-
színi elõadás szereplõit a nyíregyháziakkal, igenis fon-
tos, hogy Pesten is megismerhessék, milyen nagyszerû
mûvészekben bõvelkedik az itteni társulat. Jó példa erre
Horváth Viktor, aki egy kis szerepben, a londiner figurá-
jában tudott egészen nagyot alakítani.

– Jelenleg mire készülsz, milyen feladataid lesznek
még a nyáron?

– Éppen egy bemutató elõtt állok most, a szegedi Jé-
zus Krisztus Szupersztárban alakítom Heródes szerepét.
Majd még a nyáron próbálom az Ady szerelmei: Elfogy-
ni az ölelésben címû Nyáry Krisztián-darabot, Horgas
Ádám rendezésében, melynek streamelt bemutatója ok-
tóberben várható. Kisvárdán idén lesz harmincéves a
DoktoRock Színtársulat, ennek alkalmából lesz augusz-
tus elején egy gála, amelyet én fogok rendezni. Õsszel
pedig a Hatszín Teátrumban vár rám egy próbafolyamat,
a Körfrász darab Simon Kornél rendezésében, melynek
összes szerepét ketten játsszuk Földes Eszter kolléganõm-
mel. És itt van a nyíregyházi Legénybúcsú is, mely már
alig várja, hogy közönség elõtt is megmérethesse magát.
Szóval, terv az rengeteg van, de hogy végül mi fog ebbõl
megvalósulni, azt az elmúlt bõ egy év ismeretében ne-
héz megjósolni.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)

Nagy Sándor
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KÁLLAY-KONFERENCIA – TÖRTÉNÉSZEK ÉS A CSALÁD
LESZÁRMAZOTTAI IS RÉSZT VETTEK AZ ESEMÉNYEN

Kállay Miklós, az utolsó magyar királyi miniszterelnök
címmel hirdették meg a megújult Kállay-házban az elsõ
tudományos konferenciát. Öt elõadó, öt történész beszélt
a néhai miniszterelnök személyiségérõl, életének perifé-
riára szorult mozzanatairól.

Olyan történelmi korszakról szólt a konferencia, mely-
nek megítélése még mindig nagy kérdés a történészek sze-
mében, ugyanúgy, mint Kállay Miklós, az utolsó királyi
miniszterelnök történelmi szerepe. A hely – mármint a
Kállay-ház – szelleme olyan autentikus, mint maga a kon-
ferencia. Tudományos mûhely is, nemcsak közcélú intéz-
mény, közgyûjtemény – vélekednek a szakemberek.

Természetesen a család múltja nyitott könyv a Kállayak
elõtt. A miniszterelnök emigrációs levelezését nemrég
ajándékozták a gyûjteménybe, melynek feldolgozása fo-
lyamatos. De még olyan ritkaságok is ismertek, mint a Ti-
szántúli Automobil Club elnöksége, vagy Kállay Kristóf
mûkorcsolya bajnoki címe, melyet Holmár Zoltán nyír-
egyházi történész jelentetett meg a Nemzeti Sportban.

– Itt voltunk tavaly, valamikor nyár végén, kora õsszel,
ennek a gyûjteménynek az avatásán, amikor végre méltó
helyre került, amit annak idején Kállay Kristóf nagybátyám
alapított, és a Széchenyi utcában funkcionált hosszú éve-
ken keresztül. Itt sokkal jobban be lehet mutatni mind
nagyapám munkásságát, mind a család történetét, és sza-
bolcsi családok történetét. Ez nemcsak arról szól, hogy
mi, Kállayak adományoztunk ide különbözõ relikviákat,
hanem más, Szabolcsból elszármazott családoknak az
anyagait is örömmel várják a gyûjtemény munkatársai, és
Nyíregyháza lakosai – nyilatkozta Kállay Miklós unokája,
Kállay Kristóf.

A CSALÁD EBBEN AZ ÉPÜLETBEN LAKOTT
A Kállay-ház azért is kiemelkedõ jelentõségû, mert a

család évekig ebben az épületben lakott, mielõtt Nagy-

kállóba költöztek, illetve elkészült a kállósemjéni kúria. A
gyûjtemény anyaga mellett több történész vizsgálja az
Országos Levéltárban Kállay Miklós 1942 és 44 közötti
miniszterelnöki munkásságát, és az azt követõ idõszakot.
Tanulmány készült pl. a Kállay Alapról, amit a miniszter-
elnök hozott létre a német megszállás elõtt.

– Talán köztudomású, hogy õt a németek elhurcolták
1944 novemberében. 1945 tavaszán az amerikaiak sza-
badították fel olasz területen, és hasonlóan másokhoz –
akik német fogságban voltak – internálták egy idõre Capri
szigetén. Ennek megszûnése után hosszabb ideig ottma-
radt, majd Castel Gandolfóban, ahol a pápák nyári rezi-

denciája van, ott élt 1953 végéig, amikor is átköltözött
New Yorkba, az Egyesült Államokba – tájékoztatott dr. Joó
András, a Veritas intézet történésze.

Akkoriban jelent meg a miniszterelnök emlékirata. Ha-
láláig élt az Egyesült Államokban, bár gyakran visszaláto-
gatott Európába. Komoly hatása volt az emigrációs világ-
ra a magyar királyi bizottmányon keresztül. Az a feladat
várt Kállay Miklósra, hogy a megosztott 1945-46, majd az
56-os emigrációt integrálja. Õt, a magyar politika nagy
öregjét mindenki elfogadta. Ezzel a témával kapcsolatban
folytat kutatásokat Kertész Fruzsina, a Jósa András Múze-
um történésze is. (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

KÁBÍTÓSZER-ELLENES VILÁGNAP
BEMUTATTÁK AZ ÚJ DROGELLENES STRATÉGIÁHOZ KÉSZÜLT KUTATÁST

Bemutatták a Nyíregyháza új drogellenes stratégiájá-
hoz készült kutatási anyagot a Kábítószerügyi Egyeztetõ
Fórum kábítószer-ellenes világnapi ünnepi ülésén múlt
héten. Az elkészült új kutatásban a pandémia okozta vál-
tozásokat is feltárják, valamint vizsgálják a megváltozott
fogyasztási szokásokat, továbbá azt is, hogy a droghasz-
nálat hány embert érinthet a városban.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Kábítószerügyi Egyeztetõ Fóruma ünnepi ülést tartott a
kábítószer-ellenes világnap alkalmából, melynek idei nem-
zetközi szlogenje: „Ossz meg tényeket a drogokról, ments
életeket!” Az idei év központi témája a „Helyzetelemzés
a Nyíregyházi Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórum drogelle-
nes stratégiájának megújításához” címû kutatási anyag
bemutatása. Nyíregyháza MJV Önkormányzata évekkel
ezelõtt hozta létre a Kábítószerügyi Egyeztetõ Fórumot,
amelyben civil és szakmai szervezetek is részt vesznek –
mondta el dr. Ulrich Attila alpolgármester, a NYÍRKEF társ-
elnöke.

MEGÚJULÓ ÉS VÁLTOZÓ PIAC
Ez egy nehéz terület, különbözõ ágai vannak, van egy

prevenciós, egy bûnüldözõ és egy gyógyításos, utógon-
dozásos szakasza, ráadásul egy folyamatosan és gyorsan
megújuló, változó piac van, nagyon stabilnak tûnõ fogyasz-
tói körrel.

– Az elkészült új kutatásban a pandémia okozta válto-
zásokat is szem elõtt tartják. Az adatgyûjtés kitért arra,
hogy mennyi ember érintett, õket milyen szinten érinti a
droghasználat problémája, és hogy a különbözõ szerve-
zetek hogyan tudnak együtt dolgozni, minél hatékonyab-

ban, megszervezve a város és környéke drogprevenciós
tevékenységét – tette hozzá dr. Erdélyi Ágnes fõorvos, a
NYÍRKEF elnöke.

– Egy kicsit átrajzolódott a tudatmódosító szereket hasz-
nálók gyakorlata, korábban nagyon nagy számban hasz-
náltak dizájnerdrogokat, herbált és mindenfélét, most úgy
látjuk, hogy kettéoszlott a kipróbálók csoportja, úgy tû-
nik, sok olyan információt tudnak már a fiatalok, hogy
ezek a szintetikák, amik lehet, hogy nincsenek a tiltólis-
tán, mennyivel károsabbak, mennyivel hamarabb okoz-
nak egészségkárosodást és függõséget, ezért óvatosabbak

is a kipróbálással, és inkább a klasszikus drogok felé megy
vissza, legalábbis az egyik réteg, akik ezeket meg tudják
fizetni, hiszen az árkülönbség nagyon jelentõs, és a hoz-
záférhetõség is nagyon jelentõs különbség.

A pandémia alatt azt gondolták a szakemberek, hogy a
karantén miatti lezárások és az izoláció miatt emelkedni
fog a függõk száma, ezzel szemben azonban csökkent a
problémás droghasználók száma. A fõorvos hozzátette,
ez az új helyzet is további gondolkodásra készteti a szak-
embereket.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester kiemelte, Kállay Miklós miniszterelnök hosszú emigrációs tevékenysége is legalább
olyan fontos a magyarság számára, mint az egész életútja
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TELJES A FATUM NYÍREGYHÁZA
KERETE

A PORTUGÁL VÁLOGATOTTAT GYÚRTA A NYÍR-
EGYHÁZI SPARTACUS EGYKORI MASSZÕRE

STRANDFOCI TORNA
SÓSTÓN

Csütörtökig lehetett nevezni a Strandfoci Bajnokság-
ra. Ezúttal is Sóstó lesz a helyszín, és 36 csapat vehet
részt. A kispályás szezon augusztus elején indul. 

Július 15-én kezdõdik a hagyományos strandfoci torna
a sóstói strand területén. A Fatum Property Kupa iránt most
is nagy az érdeklõdés.

Egy igazi hullámvasút volt az elmúlt hónapokban Var-
ga Tamás élete. 2019-ben még a Nyíregyháza Spartacus
masszõreként és fizioterapeutájaként dolgozott. Aztán
úgy döntött, önálló praxisba kezd, a fõvárosba költözött,
csakhogy jött a Covid. De nem adta fel, és  a labdarúgó
Eb alatt hatalmas megtiszteltetés érte.

– Míg az Európa-bajnokság alatt Budapesten tartózko-
dott a portugál futballválogatott, a szövetségen keresztül
masszõröket keresett a csapat, így kerültem velük kapcso-
latba. Hatalmas megtiszteltetés volt velük dolgozni, leg-
inkább a rehabilitációban segédkeztünk. Ronaldót külön
stáb kísérte, de vele is találkoztam, a többiek közül pedig
több játékossal is remek lett a viszonyunk – mesélte Varga
Tamás.

„RONALDO IS MEGKÖSZÖNTE
A MUNKÁNKAT”

Kezdetben még tartották a távolságot a portugálok, de
amikor kiderült, hogy Tamás nemcsak masszõr, hanem a
sérülések kezeléséhez is ért, egyre többen fordultak hoz-
zá segítségért. Rui Patrício és Rúben Dias is rendszeresen
a kezei alá került, a Manchester City játékosával a végére
kifejezetten jó lett a kapcsolatuk.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

– A mérkõzések elõtt nem mi készítettük fel a játékoso-
kat, de a találkozók között igyekeztünk nekik segíteni. A
csoportmérkõzések után mindenki megköszönte a mun-
kánkat, így Cristiano Ronaldo is – tette hozzá Varga Ta-
más. 

Most a masszõr szeretne segíteni, így árverést indított:
egy, a portugálok által aláírt pólóra lehet licitálni a
Facebook-oldalán. Egy alapítványnak gyûjt, gyermekro-
hamkocsira.

Július 19-én megkezdi a felkészülést a Fatum Nyíregy-
háza nõi röplabdacsapata a 2021/2022-es bajnoki sze-
zonra. Nyáron hat játékos távozott a csapattól. A meg-
üresedett posztokra már korábban megkezdõdött a le-
hetséges új játékosokkal a tárgyalás. Mostanra a jövõ évi
csapat és a stáb immár teljes. A korábban bejelentett há-
rom új játékos (Bodovics Hanna, Aurelia Ebatombo,
Dékány Bernadett) után újabb három játékos érkezését
jelentette be a klub, ezzel véglegessé vált a keret. 

A Fatum Nyíregyháza szer-
zõdtette Ana Tiemi Takagui-
t, a korábbi 42-szeres brazil
válogatott játékost. A 34 éves,
félig brazil, félig japán szár-
mazású, nagy rutinnal ren-
delkezõ játékos pályafutása
elsõ részében nagyon sok si-
kert ért el hazájában, hiszen
brazil bajnok, kupagyõztes,
dél-amerikai BL-gyõztes,
World Grand Prix-gyõztes és
U20-as világbajnoki címmel
is büszkélkedhet.

Vajda Beáta, Románia négyszeres strandröplabda-baj-
noka is a Fatumba igazolt. A szatmárnémeti sportoló or-
szága legkiemelkedõbb strandröplabdázója, négyszer

nyert országos bajnoki címet,
2017-ben pedig ezüstérmes
lett a junior Európa-bajnoksá-
gon. A 24 éves négyesütõ a
strandröplabda mellett a te-
remröplabdában is jeleskedik.
2019-ben igazolt Magyaror-
szágra a nõi röplabda NB I-
be a DSZC-Eötvös DSE csapa-
tába, ahol két szezont játszott.

Fiatal horvát átlót is igazolt
a  csapat. A 24 éves, 191 cm
magas, jobbkezes átló posz-

ton bevethetõ játékos Split-
ben született, nagy remény-
sége a horvát röplabdázás-
nak. Katarina Glavinic pá-
lyafutását hazájában kezd-
te. Elsõként szülõvárosa
csapatában (ZOK Split),
majd az OK Kastela elsõ li-
gás csapatában játszott. Ezt
követõen négy éven keresz-
tül az Egyesült Államok
egyetemi bajnokságában
szerepelt.

– Kitûnõen állunk a szervezéssel. Sokat segített, hogy
most már védettségi igazolvány nélkül látogathatók a stran-
dok. Négy nõi csapat mellett 32 férfigárda indul – mondta
Dajka László fõszervezõ. 

Vannak, akik családdal együtt érkeznek, Vácról példá-
ul egy együttes már itt van Nyíregyházán.

Augusztus 9-én pedig rajtol a városi kispályás idény.
119 együttes már nevezett, de további jelentkezõket
várnak. A rajt elõtt rendezik a Vígh István emléktor-
nát, majd elkezdõdik az õszi szezon. A találkozókat
a Városi Stadion salakpályáin tartják.

Ana Tiemi Takagui

Vajda Beáta

Katarina Glavinic

ÚJABB SZABADTÉRI SPORTOLÁSI LEHE-
TÕSÉG VÁRJA A NYÍREGYHÁZIAKAT!

Dr. Kovács Ferenc polgármester döntése alapján,
eleget téve a városlakók kérésének, július 7-étõl 6.00
és 20.00 óra között most már a lakosság is használ-
hatja az Atlétikai Centrum szabadtéri, 505,38 m-es
rekortán futókörét a hét minden napján.
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TÉREN NYÁRON
A Városalapító atyák szobra mellett

A koncertek minden alkalommal
19.00–20.00 óráig tartanak

(Az Akkord Zenei Egyesület szervezésében)

Július 16. – Texas Tourist

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM
Idõszaki kiállítások:

– Elit alakulat 2.0 – november 14-ig

– Szabolcs vezér földjén – november 14-ig

– „Hol sok a törvény, szaporodik a bûn”

VÁROSI SPORT
NAGYRENDEZVÉNYEK

Július 5–18. U16 Nõi Röplabda Európa-bajnok-
ság (Continental Aréna)

Július 15–18. JET-SKI EB Nyíregyháza–Levelek
(szervezõ: Magyar Jet-Ski Szövetség)

SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDÕK ZRT.
Parkfürdõ
Júliustól a szezon végéig naponta:
– aquatorna és aquazumba
foglalkozások,
– gyermek animációs prog-
ram,
– szerdán és pénteken éjsza-
kai fürdõzés a Parkfürdõ ter-
málmedencéinél  21.00–
02.00-ig (bejárat a Hotel
Barbizon felõl).

2021. július 15–18. IX. Országos Strandfoci Fesztivál a Fatum
Property Kupáért – Parkfürdõ (ez nevezési díjas, de külön már
nem kell belépõt váltani  a csapatoknak, akik neveznek).

ZENE SÓSTÓN
V. évad – Sóstói Piac – 18.30-tól 19.30-ig

SÓSTÓI MÚZEUMFALU
– 2021. 07. 23. – Csurdítás

Élõ porták a hét minden napján:
Jánkmajtisi porta
Népi játszóudvar/kedd–vasárnap
Tiszta udvar, rendes ház/kedd és csütörtök
Besztereci porta/kedd–vasárnap
Tapintható népi kultúra
Temetõcsõsz háza/kedd–vasárnap
Gyógyteakóstolás
Anarcsi porta/szerda és szombat
Népi gasztronómia
Kállósemjéni porta/csütörtök
Nagymosás-bemutató
Árpád-kori falu/vasárnap
Bemutató

Kézmûves tevékenységek

Kedd – Pócspetri ház/Bõrözés
Szerda – Pócspetri ház/Illatos nap: illatzsák, illatos ké-
peslap
Csütörtök – Kéki istálló/Fazekaskodás
Péntek – Anarcsi porta/Gyertyamártás

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY
MÚZEUM

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS
KÖZPONT

Pál Gyula emlékkiállítás
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos képzõmûvé-
szek közös tárlata

A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,

Selyem u. 12.).

Bál a Savoyban – a Kalocsai Színház operettelõadása
Idõpont: 2021. július 15. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. július 13. 16.00
Kovács István legújabb kötetének bemutatása
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-

tár, Kamaraterem

CSIRIPTANYA – JÁTÉKTÁR

2021. július 13. Papírhajtogatás
2021. július 15. Festés CD-re
2021. július 20. Kulcstartó készítése
2021. július 22. Ujjbáb készítése
2021. július 27. Dekoráció gombokból
2021. július 29. 3D-s katica készítése

Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár Csiriptanya – Játéktár

SÓSTÓHEGYI  FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6/A, telefon: 06-70/436-

0708, sostohegy@mzsk.hu)
2021. július 15. 16.00 Kézimunka szakkör

VÉCSEY UTCAI FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 13/A, telefon: 06-42/

414-275, vecsey@mzsk.hu)
2021. június 1. – szeptember 3. Olvasólétra Program
2021. július 14. 17.00 Vécsey UNICEF klub
Általános iskolásoknak szóló kompetenciafejlesztõ program
2021. július 23. 16.00 Szöszmötölõ – Nyár, vízpart,

kavicsok

ÚJRA A SZÍNPADON ROZSNYAI
GYÖRGY TÁNCDALÉNEKES
Már több mint fél évszázada énekel

Rozsnyai György, aki július 24-én 17 órától
újra színpadra lép, ezúttal a Vasutas Mû-
velõdési Házban.

Rozsnyai György hangjával és dalai-
val a táncdalénekesek korát idézi, ami
sokaknak mosolyt csalt az arcára. A ter-
vek szerint nem lesz ez másként a Vas-
utas Mûvelõdési Házban sem, ahol 2 órás
nosztalgiakoncertre várja majd az érdek-
lõdõket. Vendég elõadó: Soós Judit. Je-
gyek korlátozott számban az elõadótól
vásárolhatók.

Telefonszám: 06-20/525-3165.

Július 10. Melounge
Július 14. Kávéházi óra
Július 17. Mentha Project
Július 21. Tüneth Együttes
Július 24. Szüret Utcza
Július 28. Tünde&Pila
Július 31. Long Dusty Road

Állandó kiállítások:
– Kállay család története, rendjelgyûj-

temény és máltai terem
– Nyíregyháza története
– Nõk a Kállay családban
– Dietrich – Ezüstremekek egy bécsi

ötvösmûhelybõl

Idõszaki kiállítás:
–  „Vigyázat, csalok!” – Rodolfo kiál-

lítás   
2021. 06. 18. – 2021. 07. 30.

Szombat – Pócspetri ház/Nemezelés
Vasárnap – Pócspetri ház/Varázsképeslap-készítés

Július 11. – augusztus 27. – Mandala Nyár

Július 11. 19.00 – Tárogató Hangverseny

Mûsor: történelmi zene, népzene, kedvelt tárogatós
dallamok, kortárs zene
A hangversenyen közremûködõ tárogatósok Magyar-
országról, Felvidékrõl, Erdélybõl, Kárpátaljáról, Euró-
pa országaiból és Amerikából érkeznek.
A belépés ingyenes.

Július 17. – Bor, Ámor, Múzeumfalu – önálló est

KISÁLLAT BÖRZE
A FOKOS UTCAI PIACTÉREN

Minden hónap második vasárnapján, vagyis ezúttal
július 11-én 6 és 14 óra között várja az érdeklõdõket a
KISÁLLAT BÖRZE Nyíregyházán,
a Fokos utcai Piactéren. A kis
kedvencek mellett megtalálha-
tó minden olyan eszköz is,
amely a kisállat- és díszállattar-
táshoz szükséges körülmények
megteremtéséhez elenged-
hetetlen. A vásárlók ré-
szére a belépés díjtalan!



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

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

Felelôs kiadó: Város-Kép Nonprofit Kft.
Ügyvezetô: Zagyva Gyula

Fôszerkesztô: Tarczy Gyula
Felelôs szerkesztô: dr. Bruszel Dóra

Fotók: Szarka Lajos, Trifonov Éva
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

ÉNEKES JÁNOS, A „BÉKESSÉG ÉS SZERE-
TET APOSTOLA” 1.

Amikor valamelyik egyház szolgálattevõjérõl olvas-
ható méltatás a Nyírvidék hasábjain, a szerzõk visszaté-
rõ fordulatként használják a „felekezeti béke hir-
detõje” kifejezést. Látva azonban az életuta-
kat, kiderül, hogy ez nemcsak egy elcsé-
pelt frázis, hanem a két világháború kö-
zötti idõben jelenlévõ valóság, az egy-
házak papjait jellemzõ tulajdonság.

Kiváló példa erre a 155 évvel ezelõtt,
1866. július 9-én, Egerben született Éne-
kes János munkássága is. Pappá szente-
lését követõen, 1888-tól a Heves me-
gyei Boconádon volt elõbb káplán, majd
plébános. Négyévi törökszentmiklósi
szolgálat után, Szmrecsányi Lajos egri
érsek 1913-ban Nyíregyháza plébánosá-
vá nevezte ki. Szabolcs megyeszékhelyén
eltöltött 23 esztendõ során saját „egyházá-
nak naggyá tétele volt lelkesedést adó vezérlõ
gondolata”, de mindezt „olyan módszerrel és esz-
közökkel vitte keresztül, hogy ne érintsenek más érde-
keket, ne bántson meg senkit”. Ezért amikor 1928-ban
nyíregyházi plébánosságának 15., majd 1933-ban 20.
jubileuma alkalmából köszöntötték, illetve 1936-ban,
amikor szomorú szívvel búcsúztatták, ott volt mindegyik

helyi egyház vezetõje és elismerték a felekezetek kö-
zötti békéért tett törekvéseit.

Több vallásos egyesület alapítása, újjászer-
vezése fûzõdik nevéhez. A karitász szolgála-

tára létrehozta a Missio-egyesületet, az ér-
telmiségi férfiaknak a Credo egyesületet,
felújította a katolikus legényegyletet és
a Szent Gergely énekkart. Létrehozta
továbbá a katolikus népszövetséget,
hogy az „a pusztulással szemben igye-
kezzen azoknak az erkölcsi törvények-
nek, amelyek Istentõl valók s igy örök
érvényûek, a társadalomban is érvényt
szerezni”. Mint iskolaépítõ, nevéhez
fûzõdik a királyi katolikus gimnázium

és az ehhez kapcsolódó Érseki Szent
Imre fiúinternátus létesítése. Támogatta a

hitvallásos elemi oktatást és az angolkis-
asszonyok letelepedését. Az iparostanonc is-

kolában mûködõ Baross cserkészeknek a köz-
ponti római katolikus iskolában biztosított otthont. A cser-
készek zenekara szerenáddal köszöntötte pártfogójukat
1933-ban.


