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VÁRJA AZ ÉRDEKLÕDÕKET A SÓSTÓI PIAC
Továbbra is várja az érdeklõdõket a nyári Sóstói Piac délután 16 órától napnyugtá-

ig új helyszínen, a Blaha Lujza sétányon kialakított piactéren. Július 16.: A Nyíregy-
házi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására. Július 17.: A Búza téri piac
árusainak vására. Július 18.: Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vá-
sára. Július 21.: A Búza téri piac árusainak vására. Július 22.: A Nyíregyházi Foglal-
koztatási Paktum kataszteri tagjainak vására. Július 23.: A Nyíregyházi Foglalkoztatá-
si Paktum kataszteri tagjainak vására. Július 24.: A Búza téri piac árusainak vására.
Július 25.: Az „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására. Július 28.: A
Búza téri piac árusainak vására. Július 29.: A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum
kataszteri tagjainak vására. Július 30.: A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum katasz-
teri tagjainak vására. Július 31.: A Búza téri piac árusainak vására.

Bár a koronavírus-világjárvány miatt sokáig bizonyta-
lan volt, hogy egyáltalán beindulhat-e újra a turizmus,
mostanra már szerencsére tömegével érkeznek a vendé-
gek Nyíregyházára is. Az 5,5 millió oltás elérése – és a
korlátozások feloldása – óta az állatparkban, a Parkfür-
dõben és a múzeumfaluban is megsokszorozódott a szá-
muk.

Úgy tûnik, hogy az idei nyár is a belföldi turizmusról
szól. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség ve-
zérigazgatója szerint ez a tavalyi rekordnyárnál is erõsebb
lehet. Úgy nyilatkozott a honlapjukra feltöltött podcastban,
hogy a 2020-as 22 millió után idén 30 millió vendégéj-
szakára számítanak. Ez ugyan kevesebb a 2019-es 41
milliónál, de akkor rengeteg külföldi turista segítette a hazai
szállásadókat, ami idén nem túl valószínû. Nyíregyháza-
Sóstógyógyfürdõt is ellepték a turisták, egyre többen kere-
sik fel a várost és környékét, az utazási korlátozások miatt
többnyire magyarok. Rövid körképünkbõl hamar kiderült,
hogy szinte mindenhol megugrott a látogatók száma.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK – ÓRIÁSI AZ
ÉRDEKLÕDÉS

– Szerencsére idén nyáron is óriási az érdeklõdés a
Nyíregyházi Állatparkban. Az 5,5 millió oltás elérése – és
a korlátozások feloldása – óta többszörösére nõtt a láto-
gatószámunk. Nagyon várták már ezt a vendégeink, és a
parkunk munkatársainak is könnyebb így a beléptetés.
Eddig többnyire belföldi vendégekre számíthattunk, de már
egyre több külföldi látogatónk is van, elsõsorban Románi-
ából – nyilatkozta Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi
Állatpark osztályvezetõje.

PARKFÜRDÕ – MEGDUPLÁZÓDOTT A
LÁTOGATÓK SZÁMA

– A korlátozások feloldása óta, tehát amióta nem ké-
rünk védettségi igazolványt a Parkfürdõbe történõ belé-
pés során, tulajdonképpen megduplázódott a látogató-
ink száma. A Tófürdõt is nagyon kedvelik a vendégek,
de ott a számok mindig az idõjáráshoz igazodnak. Per-

sze, hiányoznak a szlovák és a lengyel turisták, akik az
érvényben lévõ szabályok miatt nehezen tudnak most
utazni. Vannak külföldi vendégeink, de egyelõre keve-
sen, így jelenleg a belföldi turizmusra építünk – mondta
el Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje.

SÓSTÓI MÚZEUMFALU – A PROGRAMOK IS
VONZZÁK A VENDÉGEKET

– Idén eddig tulajdonképpen 2 és fél hónapot voltunk
nyitva, és már így is közel 20 ezer látogatót fogadhattunk,
aminek nagyon örülünk. Egyértelmûen azt látjuk, hogy a
korábbi nehézségek ellenére is jól alakul a Sóstói Múze-
umfalu szezonja, a hétvégék kiemelkednek a sorból, hi-
szen a programok vonzzák a látogatókat. Mi biztosítunk
helyszínt a Mandala Nyárnak, de július 31-én is tõlünk
indulnak például kerékpártúrák, augusztus 14-én pedig a
Huszártalálkozónak adhatunk otthont – zárta a körképün-
ket Baloghné Szûcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igaz-
gatója. (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MICHELIN-CSILLAGOS ÉTTEREMBEN DOLGOZÓ, VALAMINT A
BOCUSE D’OR-RA KÉSZÜLÕ SÉFEK FÕZNEK NYÍREGYHÁZÁN

ERRE MÉG KRÚDY IS FELKAPNÁ A FEJÉT: JÓ EBÉDHEZ SZÓL A NÓTA A KORTÁRS MAGYAR BISZTRÓBAN!

Mangalicakaraj, tõkehal, harcsapaprikás, kókusztejes
répapüré, és kecskesajtos szuflé. Egy ilyen étlap láttán
minden bizonnyal a modern magyar prózaírás kiváló
mestere, a Nyíregyházán született Krúdy Gyula is fel-
kapná a fejét, akinek mûveiben komoly helyet kaptak a
kulináris élvezetek, nála hangulatosabban, érzékleteseb-
ben ételekrõl a mai napig nem írt senki. Több mint egy
hónapja a legismertebb hõsérõl, egyfajta alteregójáról
elnevezett látványosságban, a Szindbádban – a színház
és a Kállay Gyûjtemény szomszédságában – megnyitotta
kapuit az étterem is Kortárs Magyar Bisztró néven, aho-
vá a fõséf Michelin-csillagos étterembõl érkezett, de a
személyzet javarésze is korábban neves vendéglátóhe-
lyeken dolgozott, sõt, vannak olyanok, akik a Bocuse
d’Or-t is megjárták.

Igazi ékességgel gazdagodott a Kulturális Negyed, a
volt Helyõrségi Mûvelõdési Otthonból átalakított épület
most már a Szindbád nevet viseli. Az önkormányzati pro-
jekt keretében kialakított új turisztikai attrakcióban töb-
bek között színháztörténeti múzeum, 3D-s mozi többnyel-
vû audionarrációval, valamint pódiumszínpad kapott he-
lyet. A ház nyitásának elsõ lépéseként május közepétõl a
színház jegyirodáját már itt kell keresni, több mint egy
hónapja pedig az étteremben is helyet lehet foglalni. Nyír-
egyháza Kulturális Negyedének impozáns épülete ugyanis
több funkciót is kap, ebbõl az egyik a Kortárs Magyar
Bisztró, amely Krúdy szellemét idézi, hiszen tudjuk, a
város írója imádta a finom ételeket – különösen a rác-
pontyot és a körömpörköltet –, a család receptjeit is öröm-
mel közreadta.

A MAGYAR GASZTRONÓMIA
CSÚCSTARTÓIVAL VENNÉ FEL A HARCOT

– Vannak országok, váro-
sok, ahol a gasztronómia na-
gyon színes és izgalmas, ez
most nem feltétlenül igaz
Nyíregyházára – kezdte a
beszélgetést Nagyné Anett, a
Kortárs Magyar Bisztró veze-
tõje. – Nagyon szeretem a ku-
lináris világot és mindig is
nagy álmom volt, hogy akár
egy „Anyukám mondta” ét-
teremmel – ami évek óta a
magyar gasztronómia csúcs-
tartói közé tartozik és rend-
szeresen az ország legjobb éttermei között szerepel –, fel
tudjuk venni a versenyt itt, Nyíregyházán is. Ezt a színvo-

MAGYAROS ÉTELEK ÚJ FORMÁBA
ÖLTÖZTETVE

– Az éttermünket nem nevezném fine diningnak, az
volt a célunk, hogy magyaros ételeket új formába öltöz-
tetve mutassunk meg a nyíregyháziaknak és az ide érke-
zõ vendégeknek, és ha valaki szeretne enni egy ilyet, ak-
kor az akár Pestrõl is elutazzon hozzánk – folytatta Nagyné
Anett. – Eddig a fogadtatás egyértelmûen pozitív, nyilván
meg kell szerettetni az emberekkel és azt a tévhitet kiver-
ni a fejükbõl, hogy egy drága hely vagyunk. Itt megpró-
báljuk finoman ráhangolni az embereket a csúcsgasztro-
nómiára, ahol nemcsak az étterem különleges, hanem a
miliõ is, majdnem minden hétvégén programok is színe-
sítik az étlapot. Tradícióvá vált már a vasárnapi cigányze-
nés ebédünk, ami déltõl délután 3-ig tart. Sokan azért jön-
nek vissza hozzánk, hogy élvezzék a vasárnapi jó ebéd-
hez szól a nóta programunkat.

COPACABANA, EZEREGYÉJSZAKA ÉS
CHARLIE

– Július 23-án Copacabana show lesz a Kortárs Magyar
Bisztróban, igazi brazil táncosok érkeznek majd és
partifalatokat kínálunk a vendégeknek. Lesznek burgerek,
avokádós kukoricasaláta, finom koktélok, igazi brazil,
latin-amerikai ételek kerülnek az asztalra. Ezt követi majd
az Ezeregyéjszaka nevet viselõ programunk, amikor has-
táncosok, kígyóbûvölõ és tûzzsonglõrök szórakoztatják a
vendégeket, de lesz Nigel Stately koncertünk, majd
Rakonczay, valamint õsszel Charlie whisky-est is. Nálunk
a csúcsgasztronómia találkozik majd a szórakoztató prog-
ramokkal, ráadásul történik mindez a város legújabb és
legszebb ékkövében, a Szindbádban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– Bár Nyíregyházán születtem, de az
évek alatt dolgoztam már Balatonfüreden
a Karolina Kávéházban – az ország egyik
legjobb kávéháza –, 8 éve pedig úgy dön-
töttünk a barátaimmal, hogy célba vesszük
Londont. A vendéglátás kézenfekvõ volt,
mivel mosolygós vagyok, élvezem ezt a
munkát, szeretek emberekkel foglalkozni,
célom, hogy a vendégek boldogok legye-
nek, mert akkor mi is azok vagyunk. A ko-
ronavírus-világjárvány miatt azonban ha-

zaköltöztem, és egy jó ideig nem is talál-
tam munkát sehol, majd területi képviselõ-
ként helyezkedtem el. Hiányzott azonban
a vendéglátás, és nagyon örülök annak,
hogy most itt dolgozhatok a Kortárs Magyar
Bisztróban. Külföldön a vendéglátásnak kul-
túrája van, remélem, hogy ezt meg tudjuk
honosítani Nyíregyházán is és a városnak
lesz egy olyan étterme itt, a Szindbádban,
ahol tárt karokkal fogják fogadni a vendége-
ket és ahová így is érkeznek meg.

KOTOLICS JANÓ: „7 ÉV LONDON UTÁN KERÜLTEM NYÍREGYHÁZÁRA”

nalat szeretném hozni mind alapanyagban, mind szak-
mai háttértudásban. A koronavírus-világjárvány pedig eb-
bõl a szempontból segítette a célunk elérését, hiszen sok
szakács, pincér hazatért külföldrõl, vagy éppen fõvárosi
neves éttermekbõl és õk most már nálunk, a nyíregyházi
étteremben dolgoznak.

IGAZ NÁNDOR: „ITT A LEGJOBB
A PISZTRÁNG”

– Az én utam is külföld volt. Nyíregyházán kezdtem
el a szakácsiskolát, aztán átkerültem Debrecenbe, majd
ahogy elvégeztem a szakmunkásképzõt, egybõl Lon-
donba kerültem. Három évig ott dolgoztam, elõször
amerikai típusú étteremben, majd egy steakhouse-ban.
Teljesen más, amit itthon tapasztalok, de szeretem ezt
csinálni. Személyes kedvencem elõételben a pisztráng,
fõételben a harcsapaprikás, desszertben pedig a kecs-
kesajtos szuflé, de páratlan itt a mangalicakaraj, a tõ-
kehal és a kacsamáj is. Mivel mi a konyhában dolgo-
zunk, nem találkozunk a vendégekkel, de minden
visszajelzés feltölt minket. A legfõbb célunk, hogy jól-
lakottan és boldogan távozzanak tõlünk a vendégek.
Bár mindannyian tapasztaltak vagyunk, de folyamato-
san lehet fejlõdni és kell is. Ráadásul itt egymástól is
tanulunk, hiszen ahányan vagyunk, annyi helyrõl ér-
keztünk.

– A fõséfünket például a Costes étterembõl sikerült el-
csábítanunk, ami Magyarország elsõ Michelin-csillagos
étterme, de mellette olyan szakácsok dolgoznak itt, akik
a Bocuse d’Or-ra készültek (kétévente megrendezett sza-
kácsverseny), és nagyon jó szakmai háttérrel rendelkez-
nek, neves, felsõ kategóriás éttermekben dolgoztak, de
igaz ez a felszolgáló csapatunkra is, akik több nyelvet is
beszélnek.
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„NYÍREGYHÁZA EGY DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ, ÉLHETÕ VÁROS”
DR. VINNAI GYÕZÕ SZERINT TOVÁBBRA IS FONTOS AZ OLTAKOZÁS A JÁRVÁNY ELLENI KÜZDELEMBEN

Továbbra is fontos biztatni az embereket arra, hogy
vegyék fel a koronavírus elleni védõoltást, hiszen ezzel
nemcsak magukat, hanem a környezetükben élõket is
védik – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Vinnai Gyõ-
zõ. Nyíregyháza országgyûlési képviselõje (FIDESZ-
KDNP) hozzátette, a kormány vakcinabeszerzéssel kap-
csolatos helyes döntései, a társadalom nyitottsága, az
egészségügyben dolgozók áldozatos munkája, tehát a
közösség összefogása tette lehetõvé a beoltottak öt és fél
milliós létszáma feletti újabb nyitásokat.

Nem változott a véleménye dr. Vinnai Gyõzõnek az-
óta, mikor az év elején személyesen is buzdította a me-
gyében élõket arra, hogy vegyék fel a védõoltást. Nyír-
egyháza országgyûlési képviselõje úgy látja, tavaly õszre
mindenki számára világossá vált, úgy lehet legyõzni ezt a
járványt, hogy szigorú szabályokat hozunk, de a gazda-
ság mûködõképes marad és az oltakozással sikerül védet-
té tenni a lakosságot.

MOST SEM KÉSÕ OLTAKOZNI
– Elindult egy versenyfutás az idõvel, s Magyarország

kormánya jól döntött, hogy minél több embert arra biz-
tattunk, regisztráljon és vegye fel az oltást. De még min-
dig vannak olyanok, akiket buzdítani kell erre, amire
nemcsak a saját, hanem mások életének megvédése
szempontjából is szükség van. A parlamentben azt ér-
zékeltem, az ellenzék részérõl sokan mondták – kicsit
eldurvult hangnemben –, hogy nem kell ilyen vakcina,
nem kell veszélyhelyzet, nem kell beoltatni magunkat,
és ez hatással volt az emberekre. Ma már látszik, he-
lyes döntés volt a kormány vakcinabeszerzési politiká-
ja, hogy nyugat mellett keletrõl is rendeltünk oltóanya-
got, melyek összességében védetté tették az embere-
ket. De még nem dõlhetünk hátra, a virológusok is az
oltottak számának növelésében látják, hogy kisebb esé-
lye és ereje legyen a valószínûsíthetõ negyedik hullám-
nak – fogalmazott.

GAZDASÁGI ÚJRAINDÍTÁSI AKCIÓTERV
Dr. Vinnai Gyõzõ hangsúlyozta: ezúton is jár a köszö-

net orvosok, mentõsök, szakápolók munkájáért, akik pél-
dásan helytálltak, de az egészségügy mellett a szociális
intézményekben, idõsotthonokban dolgozóknak, és pél-
dául a katasztrófavédelem, rendõrség, honvédség tagjai-
nak is. A képviselõ úgy látja: újra összefogott az ország,

ami jellemzõ a magyar társadalomra, ha baj van. De most
már az is fontos feladat, hogy visszatérjünk sok szempont-
ból a régi kerékvágásba. – A Gazdasági Újraindítási Ak-
ciótervhez fogható Magyarországon soha nem volt, részt

vettem a költségvetési vitában, több ezer milliárd forintról
van szó. De ezek „csak” számok, a lényeg, hogy újra
munkahelyeket kell teremteni és megtartani – a pandémiás
idõszak egyiket sem könnyítette. Az eredményeink mégis
jók, hiszen jelenleg 4 millió 600 ezren dolgoznak Magyar-
országon, s friss információ, hogy Nyíregyházán és térsé-
gében is az országos átlag, tehát 4 százalék környékén
van a munkanélküliségi mutató, ami jó hír – húzta alá a
képviselõ.

STABIL GAZDASÁGI ALAPOK
A parlamenter hozzátette, a számokból is látszik, hogy

Magyarország stabil gazdasági alapokon áll, és ez igaz
Nyíregyházára is, mely gazdasági motorja a megyének,
élénk vállalkozói élettel. A kormányzat a pandémiás idõ-
szakra tekintettel ágazati bértámogatással is segítette a

munkahelyek megõrzését, de folyamatosak a pályázati
lehetõségek, a hazai források mellett most indul az új uni-
ós pénzügyi ciklus. – Figyelemre méltó, hogy az elmúlt
idõszakban is fejlesztettek a kis- és középvállalkozások,
melyek a munkahelyek többségét adják hazánkban, de
nagyobb beruházásokról is beszámolhatunk. Néhány hete
jelentette be a LEGO Budapesten – melyen személyesen
részt vettem –, hogy 53 milliárd forintos befektetéssel leg-
alább 250 új munkahelyet teremt, de fejlesztett vagy ezt
tervezi például a Hübner, az Electrolux, és több cég is –
sorolta.

FOLYAMATOSAN FEJLÕDÕ INFRASTRUKTÚRA
– Nyíregyháza Északkelet-Magyarországon komoly

pozíciót foglal el. A fejlõdés újabb jele, hogy bõvül az
Ipari Park, aminek háttere, hogy a városvezetés kiemelt
stratégiája is a befektetésösztönzés, a munkahelyterem-
tõ beruházások bevonzása. Ennek tovább erõsödik az inf-
rastrukturális háttere is, hiszen nemrégiben Debrecen-
ben jelentettük be, hogy készülnek a tervei a két megye-
székhely közötti fõút négysávosra bõvítésének, s a vasúti
fejlesztés is indul a két nagyváros között. De összességé-
ben Nyíregyháza elérhetõsége óriásit javult az elmúlt bõ
évtizedben, megépült a nyugati elkerülõ Nyírszõlõsig,
ami nemcsak a városnak, hanem az agglomerációnak is
jó, hiszen a választókörzetembõl az autópályára igyek-
võknek már nem kell bemennie a belvárosba, ami a kör-
nyezetterhelést is csökkenti. De ahogy polgármester úr
is többször nyilatkozta, elindult az újabb ötmilliárdos út-
fejlesztési program, s ha csak a körzetemet nézzük, el-
kezdõdött kiemelt kormányzati támogatással a Tisza-
vasvári úti felüljáró átépítése, új aszfaltot kapott a Nyír-
szõlõsi út, megújultak a kertvárosi utak, és sokat javult a
bokortanyák elérhetõsége is a bekötõutak modernizálá-
sával Antalbokor, Zomboribokor és Rókabokor felé is.
Összességében elmondhatjuk, Nyíregyháza egy dinami-
kusan fejlõdõ, élhetõ város, mely elõtt nagy jövõ áll.
Ráadásul része lett egy kiemelt, turisztikai övezetnek: a
Tokaj és Nyíregyháza térsége nyolc Tisza menti telepü-
lést is magában foglal, és kölcsönhatásban épít a megye-
székhely attrakcióira, a sóstói látványosságokra, az új
Kulturális Negyedre. Ennek szép példája a Modern Vá-
rosok Program keretében megépült Nyíregyháza–Tokaj
kerékpárút, amit rengetegen használnak, közmegelége-
désre. (Szerzõ: Tarczy Gyula)

A MAGYAR ÁLLATKERTEK SZÖVETSÉGE ÉLÉN GAJDOS LÁSZLÓ
Gajdos Lászlót, a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját

választották meg a Magyar Állatkertek Szövetségének új
elnökévé. A következõ három évben 12 állatkert érdeke-
it fogja képviselni a nyíregyházi igazgató.

Negyven évvel ezelõtt pont Nyíregyházán alakult meg
a Magyar Állatkertek Szövetsége, az akkori alapítók, 6–8
magyar állatkert hozta létre a testületet. Alapvetõ céljuk
az volt, hogy segítsék és összefogják a szakmát. Idõköz-
ben egyre több állatkert lett az országban, most már 12
taggal mûködik a szervezet.

– Nagyon fontos, hogy bizonyos esetekben egysége-
sen tudjunk fellépni, nemcsak érdeket képviselve, ha-
nem az állatkerti szakma szakmaiságát is szem elõtt tart-
va egész Európában. Ez a szövetség ettõl az évtõl tagja
az Európai Állatkerti Szövetségnek, aminek egyébként
külön a Nyíregyházi Állatpark is tagja – mondta el Gaj-
dos László.

NEHÉZ MEGÕRIZNI AZ ÉLÕVILÁGOT
– Teljesen megváltozott az állatkerti szakma és kör-

nyezete, már mások a kihívások és ezekre készülni, re-

agálni kell. Nagyon fontos, hogy ma már minél job-
ban kerüljön elõtérbe például az állatjólét helyzete.
Évtizedekkel ezelõtt az állatkertek szórakoztató intéz-
mények voltak. Ez megváltozott, ma már oktatnak, ne-
velnek, illetve nagyon komoly fajmegmentés és te-
nyésztés zajlik ezekben. Nagyon nehéz megõrizni az
élõvilágot – az ember miatt egyébként – az eredeti élõ-
helyen, a természetben, ezért az állatkerteknek úgy
kell viselkedniük, olyan példát kell mutatni, úgy kell
kinézniük, hogy azt lehessen látni, az állatok itt jól
érzik magukat. Ezen a fronton van azért teendõ. Ez
egy nagyon fontos és komoly feladat – tette hozzá a
szövetség új elnöke.

KÉPVISELNI A MAGYAR ÁLLATKERTEK
ÉRDEKEIT

A Nyíregyházi Állatparknak nem lesz különleges fel-
adata az új tisztséggel, Gajdos Lászlónak annál inkább,
hiszen mind a 12 magyar állatkert érdekeit fogja képvisel-
ni a következõ három évben.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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HAVONTA TÖBB MINT SZÁZAN IGÉNYELNEK BÉRTÁMOGATÁST
A koronavírus-világjárvány kihívás elé állította a gaz-

daságot is. Visszaesett a munkaerõ iránti kereslet. A
vállalkozásokat segítette – és segíti a jövõben is, hi-
szen folytatódik – az úgynevezett bértámogatási prog-
ram. Az igényeket a Nyíregyházi Foglalkoztatási Pak-
tumirodába kell benyújtani, ott készítik elõ döntésre a
benyújtott kérelmeket, a végrehajtó szervezet pedig a
támogatások esetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kormányhivatal.

Közel öt évvel ezelõtt indult el a 2 milliárd 56 millió
forint összköltségû „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum”
címû projekt, mely a Nyíregyházán székhellyel vagy te-
lephellyel rendelkezõ munkáltatóknak, és a nyíregyházi
lakosoknak szól. Célja, hogy a város közigazgatási hatá-
rain belül egy átfogó, jól mûködõ foglalkoztatás növelését
célzó együttmûködés (paktum) jöjjön létre, és ez hosszú
távon fenntartható megoldást jelentsen a város foglalkoz-
tatási problémáira. A program forrása kimerülõben volt,
és az év végén befejezõdött volna, azonban meghosszab-
bították 2022. december 31-ig és 300 millió forintos for-
rásemelés is történt, amelyet teljes egészében a nyíregy-
házi vállalkozások, valamint munkavállalók támogatásá-
ra használnak fel.

SZÁZAKNAK SEGÍTETTEK

A programnak köszönhetõen eddig több mint 900
cég részesült támogatásban, 1201 fõ álláskeresõt be-
vonva a projektbe.

KILENC HÓNAPRA FIX MUNKÁT JELENT

– A projekt egyik legfõbb cél-
kitûzése, hogy a munkaerõpiac
keresleti és kínálati oldalát
összehangolja. Ennek egyik ele-
me a bértámogatási progra-
munk, amelynek köszönhetõen
a munkaadók akár teljes támo-
gatást is nyerhetnek munkavál-
lalóikra 6+3 hónapon keresztül
– magyarázta Zsel Emese pak-
tumiroda-vezetõ. – A 6+3-as
konstrukció lényege, hogy az
elsõ hat hónapban megtörténik
a bér- és járuléktámogatás, azt
követõen viszont a munkavál-
lalót további 3 hónapig kell továbbfoglalkoztatnia a támoga-
tott cégnek, de akkor már támogatás nélkül, így ezzel egy
hosszabb távú, 9 hónapos foglalkoztatást tud biztosítani a pak-
tum. Nagyon sok nyíregyházi cég, vállalkozás él ezzel a le-
hetõséggel, rengeteg igénybejelentés érkezik hozzánk, szám-
szerûsítve havonta több mint száz, fõleg most, a pandémia
alatt, amikor sok vállalkozás nehéz helyzetbe került.

– A projektnek köszönhetõen a bruttó bért és a bért
terhelõ szociális hozzájárulást tudjuk támogatni, 70 vagy

akár 100 százalékban. A támogatási plafon a minimálbér,
tehát a 167 400 forint másfélszerese, 294 ezer forint.

TÖBB SZÓRAKOZÁSI LEHETÕSÉGET
VÁRNAK A VÁROSBAN

– A bértámogatás mellett folyamatosan kérdõívezünk
is. Egyrészt a munkaadókat kérdezzük meg, meghallgat-
juk az igényüket, hogy milyen végzettségû munkaválla-
lókra van szükségük, mit várnak el egy munkavállalótól,
de megkérdezzük az álláskeresõket is, hogy nekik mi-
lyen tapasztalataik vannak. Mindemellett fókuszcsopor-
tos interjúkat is készítünk 25 éven aluliakkal. Tõlük arra
vagyunk kíváncsiak, hogy mit tegyen másként a város-
vezetés, mire lenne szükség a városban, hogy itt marad-
janak, és itt építsenek karriert, alapítsanak családot. Több-
nyire a szórakozási lehetõségeket hiányolják, de a város
fejlõdésére egyöntetûen pozitív visszajelzést adnak – foly-
tatta.

Az irodavezetõ azt mondja, bíznak benne, hogy a jö-
võben is egyre többen élnek majd a bértámogatás lehetõ-
ségével, és meg tudják majd szervezni a partnerségi ren-
dezvényeket is, amelyeken jelen van a munkaerõpiac
minden szereplõje, és amelyeken javaslatokat is lehet ten-
ni, hiszen kiemelt céljuk, hogy a városba vonzanak minél
több tehetséges fiatalt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

AKÁR 294 EZER FORINTOS TÁMOGATÁS MUNKAVÁLLALÓKKÉNT

Zsel Emese



AKTUÁLIS

2021. JÚLIUS 16.6

KÖZEL FÉLMILLIÁRD FORINTBÓL ÚJULHAT MEG
A MEGYEHÁZA TETÕSZERKEZETE

MEGALAKULT A NYÍREGYHÁZI KÖRNYEZETVÉDELMI KEREKASZTAL
SZAKMAI VÉLEMÉNYEZÕ ÉS JAVASLATTÉTELI JOGGAL, ÉRDEKEGYEZTETÕ FÓRUMKÉNT MÛKÖDIK MAJD

A természeti tõke védelme, megõrzése és növelése, a
lakosság egészségének és életminõségének javítása, va-
lamint a városi környezetvédelmi program végrehajtásá-
nak civil kontrollja, és megvalósításának támogatása a
célja a kedden megalakult Nyíregyházi Környezetvédel-
mi Kerekasztalnak. A kezdeményezéshez több mint tíz
helyi hivatásos és civil szervezet csatlakozott.

Kedden tartotta alakuló ülését a Nyíregyházi Környe-
zetvédelmi Kerekasztal, amely szakmai véleményezõ és
javaslattételi joggal rendelkezõ érdekegyeztetõ fórumként
mûködik majd a környezetet, természetet érintõ helyi kér-
désekben. Mindebben a fiatalságnak is fontos szerep jut.

HULLADÉKGYÛJTÕ AKCIÓVAL INDUL
– Nagyon nagy szerepe lesz irodánknak abban, hogy

tájékoztassa a nyíregyházi fiatalokat a környezetvédelem-
mel kapcsolatos aktuális helyzetrõl, illetve különbözõ ese-
ményekrõl, rendezvényekrõl. Emellett természetesen mi
magunk leszünk azok, akik kezdeményezni fogjuk eze-
ket az akciókat – nyilatkozta televíziónknak Ecsedi Noé-
mi diákpolgármester. – Augusztus elején egy hulladékgyûj-
tési akcióval indul a diákpolgármesteri zöld program, de
a klíma változása miatt folyamatosan aktuális a környe-
zetvédelem helyzete – errõl már dr. Ulrich Attila alpol-
gármester beszélt a megalakulás alkalmával.

A CIVILEK SZEREPE
– Jelen pillanatban 10 hivatásos és civil szervezet lesz

tagja a kerekasztalnak. Ennek az a nagy elõnye, hogy napi
szinten tudunk majd információkat kapni azzal kapcso-
latban, hogy mi történik a városban, hol van tennivaló,

mindez az önkormányzat vezetését segítheti jó tanácsok-
kal a döntésekben – folytatta.

TÁRSADALMASÍTÁS, FELVILÁGOSÍTÁS
– Azt kértem, hogy társadalmasítsunk erõsebben, kezd-

jünk felvilágosító munkát, és próbáljuk az embereket be-
vonni, hogy jelezzék a károkat. Erre valók azok a civil
szervezetek is, melyek napi szinten járják a várost, és tud-
ják ezeket jelezni akár az önkormányzatnak, akár a vá-
rosüzemeltetõ cégnek, a NYÍRVV-nek – részletezte az al-
polgármester.

Közel félmilliárd forintból újulhat meg a mûemléki
védettséget élvezõ megyeháza épületének tetõszerkeze-
te Nyíregyháza belvárosában.

Kopottan fest a megyeháza épületének felújításra szo-
ruló tetõszerkezete, a Hõsök tere irányából az eredeti hom-
lokzat pedig évtizedek óta sárgára van festve. A legutób-
bi, energetikai felújítás keretében már kicserélték a nyí-
lászárókat, amelyeket az eredeti zöld színûre festették.

– A megyeháza épületének a felújítása több szempontból
is nagyon fontos, egyrészt megadja azt a státuszát, amelyre
mindenképpen büszkének kell lennünk – ez egy történelmi
épület –, másrészt pedig, hogy a megyei értéktár része is ez
az épület, és bizony már rászorul a felújításra. Amióta itt
dolgozom, mindig ez járt a fejemben, hogy vajon mikor lesz
lehetõségünk arra, hogy ezt az épületet újra a régi pompájá-
ban tudjuk megmutatni a megyében élõknek, és nemcsak
nekik, hanem mindenkinek, aki ellátogat Nyíregyházára, és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. Most ez sikerülhet, így
ezzel tulajdonképpen egy turisztikai fejlesztés is megvaló-
sulhat – mondta el Baracsi Endre, a megyei értéktár bizottság
elnöke, aki hozzátette, a felújítással egy régi-új külsõt kapna

a megyeháza, amely új színt is jelentene a Hõsök tere meg-
jelenésében, tekintve, hogy Alpár Ignác eredetileg kékesszür-
ke árnyalatokkal álmodta meg az épületet – ez pedig majd a
századforduló hangulatát idézi vissza a belvárosban.

RÉGI TÖREKVÉS
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke elmondta,

régi törekvés, hogy a megyeháza teljes mûemléki felújítá-
son essen át.

– Távolabbról jövõ vendégeink mindig dicsérik az épü-
letet. Akik nap mint nap használjuk, látjuk, hogy 10–15 év
alatt is megkopott a régi fénye, az utolsó felújítások valami-
kor a 70-es, 80-as években történtek, az sem teljes rekonst-
rukciót jelentett, most viszont ezt célozta meg a kormány-
hivatal, mi pedig maximálisan támogatjuk õket. Ez elsõ
ütemben a tetõ felújítását jelentheti, illetve a mûemléki ter-
vezést, és reméljük, hogy a következõ néhány évben teljes
körûen meg tud újulni ez az emblematikus épület.

CÉL A TELJES REKONSTRUKCIÓ
A megyeháza épületének megtervezésére Alpár Ignác

130 évvel ezelõtt kapott megbízást. Ezt az épületet igye-
keztek megvédeni és megõrizni a történelem folyamán,
azonban elérkezett az idõ, hogy újra részese legyen egy

ZÖLD LÉPÉSEK A GYAKORLATBAN
A szervezet a tanácsadás mellett célul tûzte ki, hogy

olyan rendezvényeket szervezzenek, amelyek keretében
fel lehet hívni az emberek figyelmét arra, hogy a környe-
zetüket jobban védjék. Ez a gondolkodásmód illeszkedik
a városvezetés zöld szemléletéhez, melynek számos ele-
mét lehet felsorolni az elmúlt évekre visszatekintve, a pol-
gármesteri fásítási programtól a gázüzemû buszok közle-
kedésbe állításán át a rengeteg energetikai célú intézmény-
felújításig.

Seszták Oszkár, Román István és Baracsi Endre

felújításnak. Cél a teljes rekonstrukció, melynek elsõ üte-
meként sor kerül a tetõ megújítására, illetve az épület tel-
jes mûemléki feltárására, és a teljes rekonstrukcióhoz szük-
séges tervek elkészítésére – errõl Román István kormány-
megbízott beszélt a szerdai sajtótájékoztatón.

EGYEDI KORMÁNYDÖNTÉS
– 494 millió 200 ezer forintot kapott a kormányhivatal

egyedi kormánydöntéssel arra, hogy ezeket a terveket el-
készítsük, illetve elkezdõdjön a teljes rekonstrukció. A ki-
vitelezési munkálatok jövõ tavasszal elkezdõdhetnek, il-
letve attól függõen, hogy a következõ ütemekre a támo-
gatás hogyan érkezik, azt gondolom, hogy néhány éven
belül megvalósítható a teljes rekonstrukció. Egy ilyen épü-
letnél ez különös körültekintést érdemel, hiszen egy na-
gyon szép és mûemléki védettséggel rendelkezõ épület-
rõl beszélünk, ezt szeretnénk megújítani, és elérni azt, hogy
a következõ néhány évtizedben is egy meghatározó és jó
állagú épület lehessen.

A következõ lépésekként az energetikai rendszer fel-
újítása válik szükségessé, ugyanis a mai gépekhez már
nem elég az elektromos hálózat teljesítménye, illetve ez
egy környezetvédelmi felújítást is jelent, köszönhetõen
annak, hogy kevesebb energiát is használ majd az épület.
Emellett pedig cél a belsõ terek teljes felújítása is – hang-
zott el a sajtótájékoztatón.

KÖZEL 50 ÉPÜLET ÚJULT MEG

A megyeháza felújítása tökéletesen illeszkedik abba
a városvezetõi koncepcióba, amit dr. Kovács Ferenc
polgármester folyamatosan hangoztat. Eszerint az el-
múlt években – akár az önkormányzat égisze alatt, akár
magánkézben lévõ ingatlanoknál – közel ötven épület
újult meg a megyeszékhelyen.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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A KÁLLAY-HÁZBAN ÜLÉSEZETT NYÍREGYHÁZA IDÕSÜGYI TANÁCSA
Kihelyezett ülést tartott hétfõn a város Idõsügyi Taná-

csa a Kállay-házban. A napirendi pontok között szere-
pelt az autóbuszvárók árnyékolási lehetõségeinek meg-
vitatása mellett egy beszámoló a Polgárõrség feladatai-
nak ellátásáról, valamint meghallgathatták, hogy Nyír-
egyháza mennyire gyalogosbarát település. De szó volt
még a Mozdulj Nyíregyháza! program idõsekre vonatko-
zó lehetõségeirõl, valamint egy-egy elõadást is meghall-
gathattak az Öregedés Mûvészete elõadássorozat és a
„Meséld el nekem” címû pályázat alakulásáról.

A rendezvény házigazdája Telepóczkiné Farkas Márta,
a nyíregyházi Idõsügyi Tanács titkára volt, aki szerkesztõ-
ségünknek így kommentálta az eseményt: – A Kállay-ház
adott otthont az aktuális júliusi ülésünknek, a Kulturális
Negyed történelmi hangulatot árasztó, szépen felújított
épületében találkoztunk a meghívottakkal.

BUSZVÁRÓK ÁRNYÉKOLÁSA

Ami a témákat illeti, az autóbuszvárók árnyékolási le-
hetõsége volt az elsõ napirendi pont. Pató István, a Város-
fejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje és Petró
Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. igazgatója segített minket
a közös gondolkodásban. A megoldásokhoz a legkritiku-
sabb helyszínek feltérképezése és ennek alapján a növé-
nyek kihelyezése várható. A munkához a fõépítész bevo-
nása is szükséges. Petró Árpád szerkesztõségünknek azt
mondta: – Nekünk a lakossági problémajelzések alapján

történõ feladatmegoldások elsõdlegességet élveznek. Ezek
közül is kiemelkedõen megfontolandók az Idõsügyi Ta-
nács felvetései, hiszen az õ kéréseik mögött sokéves ta-
pasztalat van. A buszvárók árnyékolása kapcsán több
megoldás is lehetséges, talán a legkivitelezhetõbb a ma-
gasabbra növõ cserjék és fák ültetése. Bár azt látni kell,
hogy lassan problémákba ütközik a faültetés, ugyanis a
szilárd burkolatok jelentõs mennyisége és a szint alatti
közmûvesítés sok esetben korlátozza a lehetõségeket. De
mi azon vagyunk, hogy minél nagyobb mértékben eleget
tudjunk tenni a tanács kéréseinek, ahol csak lehetséges.

550 POLGÁRÕR

Beszámolót hallgattak meg a tanács tagjai Bordás Bélá-
tól, a Közbiztonsági Közalapítvány kuratóriumi elnökétõl

a Polgárõrség munkájáról. A városban 550 polgárõr telje-
sít szolgálatot. Az ülésen megjegyzésként elhangzott: a
vendéglátó egységek környékén nem megfelelõ hulladék-
és szemétkezelés tapasztalható.

ÚJRAINDULÓ TÁNC ÉS ELÕADÁSOK

2021. szeptember 20-tól remény van arra, hogy újrain-
dul a Szenior örömtánc a pandémia elõtti idõszakhoz ha-
sonlóan, de marad az online közvetítés is Hornyák Enikõ
városi sportreferens szándékai szerint. Bene Ágnes, a Deb-
receni Egyetem EÜ Karának tanársegéde a vírushelyzet
miatt elhalasztott „Öregedés Mûvészete” c. elõadássoro-
zathoz hozott gazdag témakínálatot. Ehhez a tanács ja-
vaslataiból is elhangzott néhány, a szeptembertõl újrain-
duló program ezekbõl meríthet.

MÉG BEKÜLDHETIK A „MESÉKET”

A Meséld el nekem! címû pályázat 2021. évi beér-
kezett írásairól dr. Ulrich Attila alpolgármester adott tá-
jékoztatást. Huszonnyolc pályázat érkezett be, a zsûri-
zés augusztus 20. után várható. Az Idõsügyi Tanács fel-
hívja a figyelmet, hogy az augusztus 20-ig beérkezõ
pályázatokat még befogadják!

Az Idõsügyi Tanács megszavazta, hogy meghívják a di-
ákpolgármestert az elkövetkezõ üléseik egyikére a külön-
bözõ korosztályok közeledésének érdekében.

90. SZÜLETÉSNAP

Július 13-án (kedden) 90. születésnapja al-
kalmából  Pásztor Jánosnét, városunk szépkorú
polgárát köszöntötte dr. Ulrich Attila alpolgár-

mester. Az ünnepelt átvehette Magyarország
Kormánya és Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata emléklapját is.
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TOVÁBB FOLYTATÓDHAT A BÚZA TÉRI PIAC FEJLESZTÉSE
A RÁKÓCZI UTCAI OLDAL MEGÚJULÁSÁNAK ELSÕ JELEKÉNT MEGNYÍLT A VELA PIAC BISZTRÓ

Tovább folytatódhat a Búza téri piac fejlesztése. Mint
ismert, 2013-ban kezdõdött a leromlott állapotú bevá-
sárlóközpont felújítása, a csarnok, majd a külsõ-hátsó
részek átalakításával, fedésével. A modernizáció a Rákó-
czi utcára nézõ portál környékén folytatódhat a közeli
jövõben, melynek egyik elsõ lépéseként megnyílt a Vela
Piac Bisztró.

Szimbolikusnak és fontosnak nevezte a Vela Piac Biszt-
ró megnyitását a város polgármestere a sajtó képviselõi
elõtt tartott keddi, zártkörû nyitórendezvényen. Dr. Ko-
vács Ferenc kiemelte, jó hír, hogy egy Nyíregyházán évti-
zedek óta elismert, többgenerációs családi vállalkozás lá-
tott fantáziát egy reggelizõ- és étkezõhely, ezáltal újfajta
gasztronómiai kínálat létrehozásában.

PIACFELÚJÍTÁS 2013-TÓL
A polgármester emlékeztetett, az önkormányzat 2013-

ban kezdett a piac fejlesztésébe, amely most újabb részt
érinthet. – Nem is emlékszünk már rá, milyen állapotok
voltak itt. Még pályázat sem volt a felújításhoz, s akkor
épphogy a csõdhelyzetbõl ki tudtunk jönni. De fontosnak
tartottuk, hogy ez a Búza téri piac ne olyan állapotban
legyen, amilyenben volt. Elõször a csarnokot hoztuk hely-
re, utána a külsõ területet lefedtük azért, mert látható, sok
nyíregyházi jár ide.

FONTOS KÖZÖSSÉGI TÉR
A polgármester hozzátette, ez egy fontos közösségi tér,

találkozási pont, s az önkormányzat már készítteti a tervet
a városüzemeltetõ céggel, a NYÍRVV-vel arra, hogy a tu-
lajdonviszonyok rendezését követõen a Rákóczi utcára
nyíló részt méltóképpen átalakítsák. Ennek egyik elsõ lép-
csõje a Vela Piac Bisztró megnyitása. A családi vállalko-
zás feje a várostól 2018-ban nívódíjat kapott Vállalkozók
Nyíregyházáért Egyesület elnöke. Lakatos Tibor, a Vela

Kft. ügyvezetõje a készülõ tervek
alapján annyit elárult, egy télikert-
jellegû megoldás az elképzelések
része, ahol nem csak a nyári for-
róságban lehet majd szolgáltatá-
sokat igénybe venni. – Lehetõsé-
günk nyílt rá, hogy létesítsünk egy
minõségi reggelizõ-étkezõhelyet,
és ennek a mai sajtótájékoztató-
nak az a lényege, hogy beharan-
gozzuk, igen, itt egy fejlesztés fog
bekövetkezni.

ÚJSZERÛ, MINÕSÉGI GASZTRONÓMIA
Az új gasztronómiai pont minõségi termékeket kínál

majd – megfelelve a piaccsarnok vásárlóközönségnek is –
a pékáruktól a tejtermékekig, vagy például kézmûves

szendvicsekig. Az indulásra hazaköltözött a családi vál-
lalkozás második generációjának egyik tagja. Lakatos
Dániel – ma már a Vela Kft. cégvezetõje – még fiatalabb
korában az édesapja keze alatt tanulta a vállalkozás forté-
lyait, a termékei alapján a Magyar Pékszövetség által több-
ször elismerésben részesített mûhelyben. – Több új mun-

kahelyet is létre tudtunk hozni a Vela Piac Bisztró indulá-
sával. Pályakezdõ fiatalok is vannak a kiszolgáló személy-
zetben, jellemzõen õk készítik a szendvicseket, ami a pi-
aci kínálattól a street food ételekig terjed. A fiatalok és a
rutinosabb munkatársak is nagyon motiváltak, hogy eb-
ben a szép környezetben dolgozhatnak.

HÉTFÕN NYIT
A bisztró, mint a megújulás elsõ hírnöke, július 19-én,

hétfõn reggel hatkor nyit, és hétköznap este hétig, szom-
baton délután négyig színesíti a Búza téri piac kínálatát. A
tervek elkészülte után pedig folytatódhat a fejlesztéssoro-
zat a piac Rákóczi utcai oldalán.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

BEÉRTEK AZ ELSÕ DINNYÉK A NYÍREGYHÁZA KÖZELI NAGYCSERKESZEN
Eddig leginkább Görögországból és Spanyolország-

ból importált görögdinnyét árultak a boltokban, azon-
ban mostanra a kínálatban megjelent már a magyar
dinnye is. A termelõk kiváló mennyiségre és minõ-
ségre számítanak, ha pedig a nyár második felére is
marad a hõség, akkor a kereslet is nagy lesz és egé-
szen szeptember elejéig a görögdinnye lehet a slá-
ger. Jelenleg 300 és 400 forint között alakul kilón-
kénti ára.

Jelenleg közel 4000 hektáron termelnek görögdinnyét
Magyarországon. Ha az idõjárás kedvezni fog a termés-
nek, akkor hozzávetõlegesen 180 ezer tonnát szüretelhet-
nek le a gazdák. A tavalyihoz hasonlóan idén is késõbb
kezdõdik a hazai görögdinnye szezonja. A tavaszi sze-
szélyes idõjárás miatt zömmel csak május második felé-
ben kerültek ki a palánták a földekre, hiszen nem ritkán
6–8 fokosak voltak a reggelek, ami további csúszást ered-
ményezett az ültetésben. A tömeges dinnyeérés így nagy-
jából két hetet késett a megszokotthoz képest. Az átlagos
dinnyefogyasztás 12 kilogramm/fõ évente, ami az idei el-
húzódó melegebb idõjárás miatt akár két kilogrammal is
emelkedhet.

FOLYAMATOSAN KERESIK
Decsi Vendel közel három hektáron foglalkozik dinnye-

termesztéssel Nagycserkeszen kisalagút és síkfólia alatt.
Azt mondja, úgy tûnik, jó az idei termés és egyelõre a
tavalyi évhez képest magasabb áron lehet értékesíteni a
görögdinnyét.

– Július 13-án kezdtem el nagyobb tételben is szedni a
görögdinnyét, és szerencsére a minõsége is kiváló. Már
nagyon idõszerû volt a szüret, hiszen folyamatosan ér-
deklõdtek a viszonteladók, hogy mikor érik már be a
dinnye Nagycserkeszen. Mivel alagút alatt is termelek, így
ez mostanra már sikerült. Persze, még mindig nincs annyi
érett, mint amennyire igény lenne, de bízom a kedvezõ
idõjárásban. Remélem, hogy a szezon kitart majd szep-
tember elejéig, és addig folyamatosan ki tudjuk szolgálni
a vásárlókat. Az már most látszik, hogy drágább a dinnye,
mint tavaly, jó lenne, ha ezt végig tudnánk tartani, hiszen
nekünk, termelõknek rengeteg kiadással is számolnunk
kell.

MILYEN A JÓ GÖRÖGDINNYE?

Elsõsorban 5 jelre figyeljen:

– Sárga folt: az érettségérõl a dinnyén levõ sárga folt
árulkodik. Minél sötétebb, annál jobb.

– Szár: ha el van száradva, akkor nem friss, napokkal
ezelõtt leszedhették.

– Hang: kongó legyen a hangja, akkor nincs túlérve,
zamatos és ropogós.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Lakatos Tibor

Decsi Vendel a héten kezdte el nagyobb tételben is szedni a görögdinnyét Nagycserkeszen
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MI FÁN TEREM A FÕZÕLÁDA?
NEMCSAK ZÖLD, KÉNYELMES ÉS TAKARÉKOS, DE A HÁZI KÁNIKULÁT IS MEGELÕZI!

Nyáron pár óra fõzõcskézéssel is trópusi klímát lehet
teremteni a lakásban: a tûzhely lángja és a pára hamar
elviselhetetlenné teszi otthonunk levegõjét, ha pedig szel-
lõztetünk, kintrõl is csak a hõség árad be. Ezen (is) segíthet
a fõzõláda, melyrõl a Zöld Akciócsoport nevében Sziget-
vári Csaba küldött ismeretterjesztõ információkat a Vá-
ros-Kép Nonprofit Kft.-vel való együttmûködés jegyében.

Semmi turpisságra nem kell gondolni: arról van szó,
hogy egy jól hõszigetelt dobozban a forrásban levõ étel
ugyanúgy (csak kissé hosszabb idõ alatt) megfõ, mint a
tûzhelyen. Ha tehát van otthon egy nagy dobozunk, és
egy szebb napjain túl levõ paplan, hálózsák, pillanatok
alatt összerakhatjuk ezt a hasznos háztartási eszközt.

BUROKBA ZÁRJUK, „SZIGETELJÜK”
Hogy mûködik? Az ételt elkezdjük fõzni a tûzhelyen. Fel-

forrás után még valamennyi ideig fõzzük, majd megfelelõ
idõpontban lekapjuk a tûzrõl, és (fedõvel lezárva, természe-
tesen) becsomagoljuk a fõzõládába. Tehát fogunk egy nagy
dobozt, az aljára hõszigetelõ réteget (pl. egy régi polifoam),
néhány réteg újságpapírt terítünk, és kibéleljük egy vastag
paplannal, hálózsákkal. Ebbe a „burokba” tudjuk a zárt fõ-
zõedényt behelyezni, amit aztán befedünk egy másik pap-
lannal vagy párnával. A lényeg, hogy ez a jól szigetelt láda a
fõvõ ételt hosszabb ideig forrás közeli hõmérsékleten tartja,
és így mintha csak a tûzhelyen lenne, elkészül ételünk, min-
den további plusz energia felhasználása nélkül. Nem fut ki,
nem ég le, és nem ontja a párát és a hõt.

ELÕFÕZÉS, MAJD MELEGEN TARTÁS
A legfontosabb kérdés, hogy mit mennyi ideig kell elõfõzni,

és mikor lesz kész az étel. Az irányadó adatok a következõk:
– Rizs, köles, hajdina: 2–5 perc elõfõzés, fõzõládában

max. 1 óra.

lyen fõzünk (pl. egy húslevest) és hirtelen el kell rohan-
nunk otthonról, de nem akarjuk a gázt/villanytûzhelyet
nyitva hagyni. Ilyenkor távollétünk idejére betehetjük az
ételt akár több órára is a fõzõládába.

– Többnyire olyan ételek fõzésére alkalmas a készülék,
amelyek „hosszú lével” indulnak, azaz a fõzõládába he-
lyezéskor a víz az egész ételt ellepi.

– Mivel nem kavargatunk, kóstolgatunk fõzés közben,
a fûszerek és a só szükséges mennyiségével is az elején jó
tisztában lenni.

– Az étel mindig forrásban kerüljön a fõzõládába! Külö-
nösen húsos, gombás ételeknél, ha nem forrón tesszük az
ételt a ládába, fõvés helyett megbuggyanhat. Kihûlõben lévõ
étel melegen tartására sose alkalmazzuk a fõzõládát!

– Viszonylag pontosan el kell találni, mennyi vizet ad-
junk az anyaghoz (pl.: rizs: kétszeres térfogat, hajdina,
köles 2,5–3-szoros).

– A fõzõláda télen is használható, ekkor lehetõleg fûtött
helyiségben legyen; nyáron a tornácra, erkélyre is kirakhat-
juk. Ha kihûlt ládába tesszük az ételt, a szigetelõanyagok saj-
nos le fogják hûteni idõ elõtt az ételt, és nem fõ meg rendesen.

PÁRHUZAMOSAN, TAKARÉKOSKODVA
Ha nem is napi rendszerességgel, de heti egy-két alka-

lommal jó szolgálatot tesz otthon a fõzõláda. Különösen
azoknak ajánlható, ahol nagy adagokat fõznek egyszerre,
sok a párhuzamos tennivaló, és fontos a takarékoskodás.
Ilyen szempontból ideális fõzõalkalmatosság lehet nagy-
családok részére, különösen a nyári kánikulában.

– Krumpli: 2–5 perc elõfõzés, fõzõládában kb. 1 óra.
– Zöldségek (pl. zöldségleves): 2–5 perc elõfõzés, fõzõ-

ládában kb. 1 óra.
– Szárazbab, lencse (természetesen beáztatás után): 10

perc elõfõzés után fõzõládában 3–5 óra, 20–30 perc elõ-
fõzés után 1,5–3 óra.

A fõzõládában való ételkészítés egy kis gyakorlatot és egyéni
beállítást igényel, de nem kell tõle félni. Némi gyakorlattal
összetettebb és húsos ételeket készíthetünk, és a hosszú abá-
lást igénylõ ételek (pl. kocsonya) készítésekor is hasznát ve-
hetjük – e sorok írója már sok vendéget elkényeztetett fõzõlá-
dában készült babgulyással, borsccsal, töltött tormalevéllel is.

AMIRE VIGYÁZNI KELL
– Befõzési idõszakban a fõzõláda száraz dunsztként is

szolgál. Akkor is jól jöhet, ha „hagyományosan” a tûzhe-
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FERNANDO LOPEZ NYÍREGYHÁZÁN

A MÁV aluljárója, a Búza téri és Tokaji
úti piac kerítése, belsõ iskolai díszek után
ezen a nyáron a Kazinczy iskolában és az
Orgonasíp óvodában dolgoztak a Nyíregy-
házi Mûvészeti Szakgimnázium festõ és
grafika szakos diákjai. Egy pályázat és he-
lyi vállalkozások felajánlása, egy-egy vö-
dör festék támogatta az ifjú mûvészeket.

– Interneten, böngészés közben találtam rá 
Fernando Lopez  brazil meseillusztrátornak a
munkáira, aki igazából egy gyerekkönyv-fesz-
tiválhoz készítette a képeit. Nagyon megtet-
szett az intenzív szín- és formavilága, végül a
sok különálló meseillusztrációból fûztünk
össze egy történetet – mondta az elõkészü-
letekrõl Endresz Ágnes látványtervezõ.

Projektorral vagy szabad kézzel szokták
a figurákat elõrajzolni a festés elõtt. Endresz
Ágnes bízott formaérzékében, és csak úgy,
szemmel fogott az elõmunkálathoz. Figyel-
te a különbözõ látószögeket, ajtókivágáso-
kat, hogy egységes ábra legyen minden né-
zetbõl, sõt, kiegészítse egymást a különbö-
zõ falsíkok látványa.

– Éreztük, hogy az óvoda falai egy kicsit
színtelenek, és ahhoz túl nagy volumenû-
ek, hogy magunk lássunk hozzá. Ezért egy
festékgyártó cégnek, a Let’s  colour közös-
ségi terek kiszínezése pályázatában vettünk
részt. Nyerni nem nyertünk ugyan, de jó
eredményt értünk el azzal, hogy 147 pá-
lyázatból az elsõ 10-ben benne voltunk, így
vigaszdíjként kaptunk 30 liter festéket a
cégtõl. Amikor az e-mailt megkaptuk, szin-
te ezzel együtt érkezett Ági ajánlata, hogy
ismét jönne diákjaival a közösségi szolgá-
lat jegyében, és õ segítene, koordinálná a
munkát – fogalmazott Horváth Judit, az
Orgonasíp óvoda tagintézmény-vezetõje.

Az óvoda dolgozói köszönik a felaján-
lást azoknak a helyi üzleteknek, vállalko-
zóknak, akik ingyen, vagy kedvezményes
áron adták a festéket. Fantasztikus dolog
ez, hiszen így lett színes és élményteli az
óvoda. A pályázatot hirdetõ festékgyártó
cég a közeljövõben újabb festékes vödrö-
ket szállít az épületbe és ezután kerülnek
majd pasztell színek is a falakra.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

OLVASÓI LEVÉL

NYÁR – BALATON – SZIGLIGET

2021. július 5. és július 10. között a
nyíregyházi gyermeküdülõben táboroz-
tak a Szent Miklós Görögkatolikus Álta-
lános Iskola, illetve a Szent Imre Katoli-
kus Gimnázium és Általános Iskola diák-
jai. Az élménybeszámolójuk következik.

„ Hétfõn a hosszú és fárasztó buszutat
Nyíregyházától Szigligetig délután hûsí-
tõ strandolással pihentük ki, miután bir-
tokba vettük kényelmes, jól felszerelt
szálláshelyünket. A hét során a szerve-
zõk által összeállított sokrétû, gazdag
programokon vettünk részt. Különösen
nagy élmény volt a Sárvári Gyógy- és
Wellnessfürdõ, a keszthelyi hajókirándu-
lás, ahol egy bûvész még jobb kedvre
derített minket. Csütörtökön a Tapolcai-
tavasbarlang csónakkal történõ bejárása
következett, majd megcsodáltuk a Ma-
lom-tavat. Pénteken a gyönyörûen felújí-

tott szigligeti várat „vettük be”, ahol a
solymászbemutató teljesen lenyûgözte
kis csapatunkat. A péntek esti táborzá-
rást egy meglepetés program koronázta
meg: az EMMI által lehetõségünk nyílt
egy színházi elõadás (Tamási Áron: Ör-
dögûzõ Józsiás) megtekintésére, melynek
aláfestõ zenéjét a Ghymes együttes szol-
gáltatta. Hálával tartozunk a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által biztosított lehetõsé-
gért, a tábor dolgozóinak önzetlen segít-
ségéért, a sok finom falatért, s a határo-
zott, de végtelenül türelmes, figyelmes
táborvezetéséért.

Örülünk, hogy ezt a tartalmas hetet
együtt tölthettük el a Szent Imre Katoli-
kus Gimnázium és Általános Iskola taná-
raival és diákjaival, akik már otthonosan
mozognak ebben a táborban. Még soká-
ig fogjuk emlegetni közös élményeinket.”
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VÖRÖSINGESEK A RÓZSAKERTBEN
RÁCZ TANÁR ÚR SZEREPÉBEN TÉR VISSZA A NYÍREGYHÁZI SZÍNPADRA CSIKOS SÁNDOR

Július 17-én a Pál utcai fiúk látogatnak el a nyíregyhá-
zi Rózsakertbe, Rácz tanár úr vezetésével. A tanár úr szín-
padi megformálója régi ismerõse a helyi mûvészetkedve-
lõ közönségnek: Csikos Sándor, a Móricz Zsigmond Szín-
ház örökös tagja. A produkcióról és nyíregyházi kötõdé-
sérõl is beszélgettünk a népszerû színmûvésszel.

– Megszakításokkal négy évtizede tagja a debreceni
Csokonai Színháznak. Az egyik, kilencéves kitérõt 1984–
1993 között a Móricz Zsigmond Színház jelentette, ahol
közkedvelt színész volt, az utolsó három esztendõben
pedig igazgatóként vezette a teátrumot. Milyen érzések-
kel jön újra hozzánk?

– Ha Nyíregyházára megyek, úgy érzem: hazamegyek.
Nagy örömömre én is azt tapasztaltam, hogy kedvelt a
közönség. Az Oszlopos Simeon fõszerepét még vendég-
ként játszottam, nagy sikere volt. A Váci Mihály Mûvelõ-
dési Központban mutattuk be a kamaradarabot, ugyanis
akkor még nem volt külön stúdiószínpada a színháznak.
Utána Léner Péter, az új igazgató szerzõdést ajánlott.
Dosztojevszkij Ördögök címû darabjában léptem elõször
színpadra nyíregyházi társulati tagként, utána a Segítsd a
királyt! kezdtem el próbálni.

– Kifejezetten kultikus darab volt...
– Igen, nagyon nagy forduló az életemben, hogy el-

játszhattam benne István király szerepét.
– Miért volt különleges? A szerzõ, Ratkó József, a sze-

rep vagy a társulat miatt?
– Az elõadást az Antall István, Görömbei András, Nagy

András László és Ratkó József által szerkesztett Hangsúly
folyóiratnak is köszönhetõen óriási várakozás elõzte meg,
mert az egyik rádióadásban már két jelenet szerepelt a
Segítsd a királyt!-ból. A várakozás országossá nõtt, hiszen
Ratkó Jóskának akkor már neve volt az irodalmi életben,
és a téma is nagyon izgatta az embereket. A pártbizottsá-
got is, mert féltek, hogy mi lesz belõle. A fáma szerint egy
példánnyal felszaladtak Pestre, végül (az ibrányi kötõdé-

sû) Berecz János engedélyezte, hogy elõadhatjuk. Olyan
kérdésekrõl szól a dráma, amelyek sokakat foglalkoztat-
tak, de nem nagyon beszélhettek róla. A Ceausescu-rend-
szer dübörgése idõszakában írta Ratkó, hogy „egybeli

nemzet csángó és magyar, szavunk is rokon, lelkünk is
rokon”. És azt is, hogy nincsen bûnös ország, nincsen bû-
nös nemzet, mint ahogyan bennünket, magyarokat Tria-
non után és 1940 után is annak neveztek. Egy-egy ember
lehet bûnös, de nem az egész nép! István király, aki na-
gyon kegyetlenül bánt azokkal, akik a régmúlthoz ragasz-
kodtak, az utolsó imájában azt mondja ki: vajon nem fi-
zettünk-e túlságosan nagy árat azért, hogy befogadjon

bennünket Európa? Ez 1984-85-ben eléggé rázós téma volt.
Most pedig még inkább.

– Pályája során játszott néhány Molnár Ferenc-darab-
ban. A Pál utcai fiúk közte volt?

– Nem. Ez az elsõ színpadi találkozásunk.
– Nyolcvanévesen formálja meg a bölcs Rácz tanár úr

alakját. Milyen érzés ilyen sok fiatal között létezni a szín-
padon, egy zenés, mozgalmas elõadásban?

– Nagyon kedvelem ezeket a fiúkat, felettébb tehetsége-
sek. Kitûnõen táncolnak, énekelnek, remekül játszanak. Iga-
zán kedvesek velem, én is nagyon kedvelem õket. Kiváló
hangulatban teltek a próbák és az elõadások, Keszég László,
a rendezõ nagyon jól összefogta az ország különbözõ része-
ibõl összesereglett szereplõket. Az elõadásunknak nagyon
nagy sikere van, ötvenszer játszottuk Debrecenben. Most
felújítottuk a Nagyerdei Szabadtéri Színpadon, ahol szitá-
ló esõben adtuk elõ, de nem ment el senki. A végén tap-
soltak, hurráztak, kiabáltak. Jó érzés volt, nagy siker!

– Rácz tanár úr személyében mi a legérdekesebb? Hon-
nan kellett õt megközelítenie?

– Dramaturgiailag az a funkciója, hogy fölfedezze, föl-
fejtse a gittegyletet. Õ húzza ki a fiúkból azt, hogy itt egy
egylet mûködik, pecsétjük van, tagdíjak, zászló, és így
tovább. Az egész konfliktust Rácz tanár úr kérdései indít-
ják el. Õ jó szándékú, megértõ, nem rideg nyomozó. Ál-
mélkodik, rácsodálkozik, elképed, hogy milyen komoly
társaság a fiúké.

– Nagyon szeretem Molnár Ferencet, zseniális írónak
tartom. Nyíregyházán két, Debrecenben egy darabjának
voltam részese, s most itt a musical. A Pál utcai fiúk, mint
regény, világsiker. Grecsó Krisztián librettója, Dés László
zenéje és Geszti Péter szövegei teszik napjainkban sike-
ressé ezt a változatot. Bízunk benne, hogy a fõvárosi pro-
dukció sokéves sikere a mi társulatunkkal is megismétlõ-
dik. Például Nyíregyházán, a Rózsakert Szabadtéri Szín-
padon...

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Csikos Sándor
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A NYOLC KÖZÖTT ÉRT VÉGET FUCSOVICS
MÁRTON WIMBLEDONI NAGY SOROZATA

BAKOSI PÉTER DIAMOND LEAGUE VERSENYEN
A LEGJOBBAK KÖZÖTT A MAGASUGRÓ

IRÁNY NÉMETORSZÁG – FOLYTATÓDIK
A HÉTVÉGÉN A KAMION EB-SOROZAT

Igazi „hosszú hétvége” vár a kamion Eb résztvevõire
július 16–18. között. A Nürburgringen hat versenyt is ren-
deznek, azaz a bajnokság szempontjából döntõ lehet, ki
milyen eredményt ér el. Kiss Norbert és a Révész Racing
szeretné ott folytatni, ahol a Hungaroringen abbahagyta.

Hatalmas megtiszteltetés érte Bakosi Pétert! A nyír-
egyházi magasugró meghívást kapott az Atlétikai
Diamond League sorozat angliai versenyére, melyet ked-
den rendeztek Gatesheadben. Bakosi Péter 5. lett.

Bakosi Péter legutóbb a Gyulai Memorial versenyen
224 cm-t ugrott, ezzel pedig felhívta magára a szerve-

JÁTÉKOS ÉS EDZÕ IS ÉRKEZETT
A KOSARASOKHOZ

Augusztus elsejétõl új szakember segíti a csapatmun-
kát Szollár Gergõ személyében a Hübner Nyíregyhá-
za BS csapatánál. A 27 éves fiatalember az elmúlt sze-
zonban az NB I/B Piros csoportban szereplõ MEAFC
vezetõedzõje volt. Mint mondta, nagyon örült a nyír-
egyházi megkeresésnek, megtiszteltetésnek és kihívás-
nak érzi, hogy „A” csoportos kosárlabdacsapatban
dolgozhat a 2021/22-es szezonban.

Szollár Gergõre elsõsorban mint erõnléti edzõre számí-
tanak a klubban, de egyéb szakmai kérdésekben is ki fog-
ják kérni a véleményét, valamint õ lesz a Nyíregyházi Sport-
centrum U18-as csapatának az edzõje. A fiatal tréner Bu-
dapesten, a Zsíros Tibor Akadémián kezdett el edzõsködni,
mellette a Budapesti Honvédban kosárlabdázott. Ezt köve-
tõen iratkozott be a Testnevelési Egyetemre, miután Mis-
kolcra került, ahol a MEAFC-nál folytatta karrierjét. Õ
volt a csapat vezetõedzõje az elmúlt szezonban.

Szollár Gergõ jól ismeri a Hübner Nyíregyháza BS gárdá-
ját, az elmúlt szezonban a Hepp Kupában és a bajnokság-
ban is játszottak a miskolciak ellen, így volt alkalma meg-
figyelni és kielemezni a nyíregyházi játékosok munkáját.

Az edzõvel kötött megállapodás mellett új játékos
leigazolásáról is döntés született. Kozák Bertalan szin-
tén a MEAFC csapatából érkezik. A 22 éves, 196 cm
magas, tehetséges kosaras 2-3-as poszton vethetõ be.
Kozák Bertalan a Debreceni Akadémia növendéke volt,
két éve került a MEAFC-hoz.

ÚJ TÁRSÜGYVEZETÕ A NYÍR-
EGYHÁZA SPARTACUSNÁL

A CÉL AZ ÉLVONALBA KERÜLÉS

Új társügyvezetõ segíti a Nyíregyháza Spartacus mun-
káját. Dr. Róka Géza három évig dolgozott a Magyar
Labdarúgó-szövetségnél. Eleinte kizárólag a nemzetközi
átigazolási terület tartozott hozzá, majd feladatköre fo-
lyamatosan bõvült versenyszervezési területekkel. 2008.
év elején versenyigazgatói, majd újra osztályvezetõi po-
zíciót töltött be. A versenyszervezési terület mellett mind-
végig hozzá tartozott az MLSZ nemzetközi tevékenysé-
gének jelentõs része a napi teendõkkel együtt. 2010 már-
ciusában fõtitkári kinevezést kapott azzal a feladattal,
hogy a bajnoki év biztonságos befejezése mellett bizto-
sítsa az elnökségváltás lebonyolítását. 2010-ben fõtitkár-
helyettessé és versenyigazgatóvá nevezték ki. Az elmúlt
években a DVSC-nél dolgozott cégvezetõként.

– Gézát nagyon régóta ismerem, szakmailag nagyon
nagyra tartom, mivel a DVSC-t a debreceni tulajdonos-
sal, Szima úrral közösen tették naggyá. Ezért örülök,
hogy mostantól a Szpari kötelékéhez tartozik. Komoly
tapasztalattal és kapcsolatokkal rendelkezik, mivel a
szövetség mellett Debrecenben is több mint tíz évet
töltött, és remélem, Nyíregyházán sikereket érhetünk
el közösen. Lesz új stadionunk, az utánpótlás is alakul,
a célunk pedig az, hogy a felnõtt együttessel visszake-
rüljünk az élvonalba – mondta Révész Bálint elnök.

Dr. Róka Géza Nyíregyházán él, a Bessenyei György
Tanárképzõ Fõiskolán biológia–testnevelés szakon vég-
zett tanári szakon, majd a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen jogi diplomát szerzett. Ezeken kívül felsõfokú an-
gol nyelvvizsgája és sportmenedzseri szakképesítése van.

– Nyíregyháza fontos számomra. Itt élek, itt él a csalá-
dom, az elmúlt több mint tíz évben innen jártam át Deb-
recenbe mindennap. Tulajdonképpen hazatértem a futbal-
lon belül. Komoly kihívás lesz a klub vezetése, mivel van
egy konkrét cél: vissza kell juttatni a csapatot oda, ahol a
helye van, az elsõ osztályba. De közben olyan feladatok
is várnak ránk mint az új stadion, az új akadémiai infrast-
ruktúra fejlesztése, úgyhogy lesz munka bõven. Bár Bal-
mazújvárosban játszunk majd az építkezés alatt, szeret-
nénk minél hamarabb elérni, hogy elsõ osztályú csapattal
rendelkezzen a klub – mondta dr. Róka Géza.

Kozák Attila jelenlegi ügyvezetõ is marad a Spartacus-
nál, így társügyvezetõként dolgoznak majd mindketten.

Fucsovics Márton már azzal, hogy a legjobb nyolc közé
jutott, a legjobb Grand Slam eredményét érte el. A négy
közé jutásért nem kisebb ellenfél várt rá, mint a világelsõ
Novak Djokovic.

Az elsõ öt gémet nyerte is a szerb játékos 20 perc alatt,
majd a játszma derekánál megérkezett a meccsbe a nyír-
egyházi játékos, és bizonyította, hogy nem véletlenül ju-
tott idáig. Bár csak szépítésre futotta a szettben, a folyta-
tásban viszont egyenrangú ellenfele volt Djokovicnak
Marci, és 4-3-nál vezetett is a második felvonásban. Ek-
kor viszont a világelsõ hozta a saját szerváit és elvette
Fucsovics adogatójátékát, így nyerte a játszmát. A harma-
dikban is nagyon szép labdameneteket láthatott a közön-
ség, és nagyot küzdött ugyan a magyar teniszezõ, de vé-
gül Djokovic gyõzött, és a négy közé jutott. 

ANGOL NYÍLT TENISZBAJNOKSÁG, WIMBLEDON.
(35 020 000 angol font, fû.) Férfi egyes.

Negyeddöntõ: Novak Djokovic  (szerb, 1.)–Fucsovics
Márton 6:3, 6:4, 6:4

zõk figyelmét, a hétvégén pedig megérkezett a meghívó
a viadalra, melyen világ- és olimpiai bajnokok is részt
vettek.

Bakosi Péter 2.14 méteren második kísérletre, 2.18-on
elsõre jutott át, majd a 2.22 méteres magasság már nem
jött össze a nyíregyházi kiválóságnak, így az 5. pozíció-
ban végzett.

– Az elsõ versenyhétvége felemásan sikerült. Az elsõ
nap rémálom volt számunkra – rajtunk kívülálló okok miatt
–, de másnap mindkét versenyét megnyerte Norbi, az egyi-
ket a 8. helyrõl rajtolva. De ez a Hungaroring volt! Most
Németországba utazunk, egy nagy hagyományokkal ren-
delkezõ pályára, ahol sok csapat tesztel. Számunkra vi-
szont ez egy új feladatot jelent, és mivel hat versenyt is
rendeznek, a bajnokság végkimenetele szempontjából
nagyon fontos, ki hol végez. Sascha Lenz és Adam Lacko
is nagyon gyors, ezt láthattuk Magyarországon is, de igye-
keztünk Kiss Norbert kamionját is megfelelõen felkészíte-
ni. Apró fejlesztéseket hajtottunk végre, sikerült tesztel-
nünk is, így izgatottan várjuk a hétvégét  – mondta Kozák
Attila, a Révész Racing csapatvezetõje.

A hétvége során, pénteken szabadedzéseket rendeznek,
majd szombaton és vasárnap is a kvalifikációk mellett 3-3
versenyt tartanak.

Az oldalt összeállította: Dankó László
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VMKK NYÁRI PROGRAMOK
Pál Gyula emlékkiállítás
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyhá-

za, Vay Ádám krt. 18.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos
képzõmûvészek közös tárlata

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

(Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

Normantas Paulius emléktábla-avatás
Idõpont: 2021. július 19.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria

földszinti kiállítóterem (Nyíregyháza, Se-
lyem u. 12.).

Alkotó Idõsek kiállítása
Idõpont: 2021. augusztus 5.
A tárlat szeptember 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria eme-

leti kiállítóterem (Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

4 for Dance táncegyüttes elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 6. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Jósavárosi Napok
Idõpont: 2021. augusztus 13-14.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház

(Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.).

Black Comedy – a Veres1 Színház elõ-
adása

Idõpont: 2021. augusztus 16. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Best of válogatás a Sóstói Nemzetközi
Éremmûvészeti és Kisplasztikai Alkotóte-
lep gyûjteményébõl

Idõpont: 2021. augusztus 17.
A tárlat szeptember 20-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria

(Nyíregyháza, Selyem u. 12.).

Nyíregyházi Folk Fél Hét
Idõpont: 2021. augusztus 18., 19.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ

(Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

CSOBBANJUNK EGYÜTT A NYÁRBA, IRÁNY
TOKAJ ÉS ÉLVEZZÜK A TISZA-PARTOT!

A Zöld Kerék Alapítvány július 18-án,
vasárnap  reggel 9 órai indulással újra Brin-
ga Partyt szervez. A cél ezúttal Tokaj!

Kedvezményes fagylalt, dinnyekóstolás,
ajándék limonádé  a  kerékpárút menti
megjelölt vállalkozásoknál. A túra végén
pedig irány az ország egyik legszebb
strandja, ahová most jelképes összegért jut-
hattok be – olvasható felhívásukban.

– Festõi környezet, gyönyörû panoráma,
mindenkinek ismerõs a Tokaji-hegy lába. 
Az odautat nehéz eltéveszteni és tudni fog-
játok,  hol vannak a frissítõpontok!  A ked-
vezmények igénybevételéhez nem kell
mást tenned, mint induláskor átvenni a kí-
sérõlapot! Ezen találod a vállalkozások
helyét, a kedvezmény mértékét, és ezt kér-
heti a vállalkozás tõled felmutatásra. Ezután
már saját tempóban, tetszés szerinti pihe-
nõkkel haladhatsz.  Természetesen lesz egy
nagyobb bringás csoport, akik együtt gu-
rulnak, vezetett módon.

Elõnyök, ha velünk tartasz: mókásak va-

gyunk, van tartalék belsõnk, elsõsegélyünk,
második segélyünk és minden 3. pumpánk
mûködõképes! – írják.

Indulás: 2021. július 18-án, vasárnap 
reggel 9 óra, Kossuth tér (érkezz 10 perc-
cel elõtte).

Tervezett visszaút délután 18 óra vagy
egyénileg bármikor.

Táv: Nyíregyháza–Tokaj: 32 km.
A program a Magyar Kerékpáros Turisz-

tikai Szövetség: Tekerj a Zöldbe! program-
sorozatának részeként valósul meg!

KERÉKPÁRTÚRÁK NYÍREGYHÁZÁN
ÉS A NYÍRSÉGBEN

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. és
az általa mûködtetett Tourinform Sóstógyógy-
fürdõ több új szolgáltatással is készült az idei
szezonra, többek között túrakerékpárok köl-
csönzésére is lehetõség nyílik az irodákban. A
bérelt kerékpárokkal pedig nemcsak önállóan
barangolható be a környék, hanem szervezett
túrákat is indít a nyíregyházi TDM a Középkori
Templomok Útja Egyesülettel karöltve. A bicik-
litúrák keretében Nyíregyháza és a Nyírség tör-
ténelmi emlékhelyeit és örökséghelyszíneit
fedezhetik fel a turisták és a városlakók.

Augusztus 21.
Nyíregyházi bringakör – Várostörténeti
kerékpártúra Nyíregyházán (37,5 km)
Szeptember 4.
Rétközi kerékpáros örökségkör (97 km)
Szeptember 11.
Tirpák telepesek nyomában – Kerékpár-
túra a bokortanyák világába (33 km)
Jelentkezés és további információ:

www.nyiregyhaza.info.hu. Telefon: +36-42/
310-735.

A víz és én – Radványi Ildikó nyugdíjas
vízépítõ mérnök kiállítása

Megtekinthetõ: 2021. július 28-áig
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Kamaraterem
Képregénytár és -galéria ünnepélyes

átadója
2021. augusztus 3. 17.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Képregénytár – I. emelet
Olvasóterem

Kovácsné Botrágyi Mónika kiállításának
megnyitója

2021. augusztus 4. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár, Kamaraterem

CSIRIPTANYA – JÁTÉKTÁR
2021. július 15. Festés CD-re
2021. július 20. Kulcstartó készítése
2021. július 22. Ujjbáb készítése

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR
2021. július 27. Dekoráció gombokból
2021. július 29. 3D-s katica készítése
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és

Városi Könyvtár Csiriptanya – Játéktár

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Fiókkönyvtárainak rendezvényei

SÓSTÓHEGYI  FIÓKKÖNYVTÁR
(4400 Nyíregyháza, Igrice u. 6/A, tele-

fon: 06-70/436-0708, sostohegy@mzsk.hu)
2021. július 22., 29. 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. Olvasó-

létra Program
2021. július 23. 16.00 Szöszmötölõ –

Nyár, vízpart, kavicsok
2021. július 30. 16.00 Társasjáték klub

A Nyíregyháza-Sóstói Református Egy-
házközség várja az érdeklõdõket prog-
ramsorozatára.
Helyszín: Sóstói-Millenniumi Református
templom, 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdõ,
Kemecsei út 24.

Idõpont: 2021. július 18. (vasárnap) 16.00
óra.

Egy hitvalló élet dalai –
„A szív teljességébõl szól a száj”.

Elõadó: Pintér Béla énekes.

REFORMÁTUS ESTÉK

ZENÉS ÁHÍTAT
Az evangélikus egyház ismét zenés

áhítatra hívja az érdeklõdõket: július 18-
án, vasárnap este 18 órakor az evangé-
likus nagytemplomban dr. Kovács Lász-
ló Attila lelkész-orgonista J. S. Bach, Liszt
Ferenc és Maurice Duruflé orgonamû-
veket fog elõadni.



(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
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

ÉNEKES JÁNOS, A „BÉKESSÉG ÉS SZERETET APOSTOLA” 2.
E jeles fõpap nyíregyházi plébánosságának krónikájá-

hoz tartozik még, hogy 1928-ban építtette fel a római
katolikus bérpalotát, ami közvetve iskolai célokat is szol-
gált, hiszen jövedelmét az egyház által fenntartott népis-
kolák finanszírozására fordították.

Énekes János tevékenysége túlmutatott saját egyháza
berkein. Tagja volt a városi képviselõ-testületnek és szá-
mos társadalmi egyesületben is szerepet vállalt. Szohor
Pál fõjegyzõ mondta róla: „mint ember, szeretetével ko-
vásza volt a városnak. Tõle tanultuk szeretni nemzetün-
ket és városunkat”.

I. Ferenc József király 1916-ban richnói címzetes pré-
posttá és egyházi fõhatósága ugyanakkor szabolcsi
fõesperessé, míg 1920-ban az egri mesterkanonoki stal-
lumba iktatták be. Ebbõl az alkalomból még az Egri Új-
ság is méltatta: „Kiválóan egyházias szellemû, mûvelt,
vonzó modorú, lelkes pap, aki híveinek szeretetét és pap-
társainak méltó nagyrabecsülését szinte példátlan fok-
ban bírja”. 1927-ben a Szentszék pápai prelátussá ne-
vezte ki s ugyanakkor a kormányzó a II. oszt. Magyar
Érdemkereszttel tüntette ki.

Szmrecsányi Lajos érsek 1936 májusában kinevezte
az egri székesegyház fõesperesévé. A római katolikus egy-
házközség a vármegyeháza dísztermében tartott díszköz-
gyûlés keretében búcsúzott szeretett fõpapjától. Dr.
Korompay Károly egyházközségi elnök javaslatára elha-
tározták, hogy a hitéletben jeleskedõk jutalmazására Éne-
kes-plakettet veretnek (Osváth Imre el is készítette azt),

valamint iskolát neveznek el róla. Amikor másnap ko-
csiba ült, hogy elhagyja a várost, kettõs sorfal kísérte út-
ját a plébániától a vasútállomásig. „Az állomásra suhant
egy autó és egy nagy sugárzó erõforrással kevesebb van
Nyíregyházán”.

Nem sokkal Egerbe távozását követõen súlyos beteg
lett és 1937. augusztus 9-én elhunyt. (Az emléktábláján
sajnos téves évszám szerepel.) Nekrológjában fogalmaz-
ták meg róla: „Egész városunkért élt, mindnyájunké volt,
halála nemcsak a katolikus testvérek gyásza, hanem min-
denkié, aki szereti városát és aki érzi, hogy hálával tarto-
zik a békesség és szeretet apostola iránt”.


