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FOLYAMATOS A FIATALOK OLTÁSA ÉS A 3. VAKCINÁK BEADÁSA
Egész nyáron fogadják az oltóhelyek a fiatalokat, így továbbra is folyamatosan

lehet idõpontot foglalni a 12 év feletti gyermekek oltására – tájékoztatott a megyei
kormányhivatal. Így nem kell megvárni a tanév kezdetét, amikor az iskolákban is
lesz lehetõség az oltás felvételére. Ennek köszönhetõen a magyar iskolákban na-
gyobb biztonságban kezdõdhet meg az oktatás. Magyarország az elsõk között tette
lehetõvé a 12 év feletti gyermekek oltását, ennek köszönhetõen már 200 ezer 12–
18 év közötti diákot regisztráltak oltásra  és  82  százalékuk  már fel is vette azt.
Szintén Európában elsõként tette elérhetõvé Magyarország a harmadik oltások fel-
vételét, amelyet a szakemberek elsõsorban az idõsebb korosztály és a legyengült
immunrendszerû betegeknek, illetve krónikus betegségben szenvedõk számára aján-
lanak. Aki elmúlt 18 éves, és második oltását már legalább négy hónapja megkapta,
a harmadik oltást a háziorvosoknál is kérheti, illetve a megyei oltópontokra is foglal-
hat idõpontot a www.eeszt.gov.hu oldalon.

RENDEZVÉNYEKBEN GAZDAG IDÕSZAK KÖVETKEZIK
Bár korábbi lapszámainkban szerteágazóan beharan-

goztuk a következõ idõszak rendezvényeit, célszerûnek
tartottuk, hogy most összefoglalva is közreadjuk a leg-
fontosabb tudnivalókat az elõttünk álló napok program-
jairól – még akkor is, ha egy részük megjelenésünk nap-
ján már elkezdõdött. További részletek a mostani és elõ-
zõ Naplókban, valamint a nyiregyhaza.hu városi webpor-
tálon olvashatók.

A Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivált idén a pan-
démiás korlátozások miatt „felváltó” Folk Fél Hét prog-
ramját is bemutattuk, melynek második napján, csütörtök
este Boban Markovic koncertezik a Rózsakert Szabadtéri
Színpadon. A pénteki, harmadik nap pedig már összekap-
csolódik az augusztus 20-i, önkormányzati ünnepséggel.

ÜNNEP A SZABADTÉRIN
A városi rendezvénynek – csakúgy, mint tavaly – idén

is a szabadtéri ad otthont, 17.30-as kezdettel, melynek
lényegi része az ünnepi megemlékezés, a kenyérszente-
lés és a díjátadások, valamint a verbunk, hiszen a napok-

ban még zajlott a rekordkísérlet. Az este nyolcas záró-
produkciót 22.15-kor követi majd a tûzijáték, de már a
fõtéren. S napközben a Sóstói Múzeumfaluban is sorjáz-
nak az ünnepi programok.

ZSINDELYES INGYENES BUSSZAL,
NAGY PARKOLÓVAL

A szombat egy hagyományteremtõ rendezvény jegyé-
ben zajlik, szintén a skanzenben: Nyíregyházán éled újjá
a Zsindelyes fesztiválja, összmûvészeti jelleggel. Jó tudni,
hogy ingyenes buszjárat indul a program helyszínére,
melynek útvonala a következõ. A Vasútállomásról indul-
nak a járatok a Kelet Áruház, a Kossuth u. 9., a Sóstói úti
kórház érintésével, a végállomás a Krúdy Vigadó. Az au-
tóbuszok természetesen visszafelé is közlekednek, kivéve
az elsõ, reggel fél tízes járatot. Az elsõ ugyanis 9:30-kor
indul a Vasútállomásról, a többi idõpontja: 11:30, 14:30,
17:30, 19:30. És azok részére, akik végignézték az EDDA
Mûvek nagykoncertjét, az utolsó 22:30-kor a Krúdy Viga-
dó elõl indul vissza. Ha valaki mégis gépjármûre szavaz,

annak augusztus 21-én (is) célszerû a múzeumfalu nagy
(hátsó) parkolóját használni, ahol aznap szakavatott sze-
mélyzet fogja a parkoltatást segíteni. A rendezvény miatt
szombaton a Sóstói Múzeumfalunál a Skanzen utcát tel-
jesen egyirányúsítják, így csak a Sóstói út felõl, a Krúdy
Vigadónál balra fordulva lehet majd haladni a helyszín
felé, félkörben a Hunguest Hotelig, ezáltal zavartalanul
visszafordulhatnak a Sóstói útra. A fesztivál védettségi
kártya nélkül is látogatható.

KERÉKPÁR ÉS VIDOR
Az ünnepi hétvégén még egy rangos kerékpárversenyt

is rendeznek Nyíregyházán (One Belt One Road Hungary
Nemzetek Kupája UCI Ifjúsági Világkupa), melynek át-
meneti útlezárásait múlt héten jelentettük meg. Jövõ pén-
teken pedig már indul a VIDOR Fesztivál, a tavalyihoz
képest – mivel a pandémiás szabályozás lehetõvé teszi –
még több tartalommal, fõtéri nagykoncertekkel. Szeptem-
berben a programkavalkád folytatódik, de ezek részletei-
rõl következõ számainkban írunk.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A cím kicsit csalóka, hiszen a huszárok is a hazát védték, de tudomásunk szerint nincs már közöttünk senki, aki
e legmagyarabb fegyvernem képviselõje lett volna annak idején. A szellemiségük viszont tovább él, amit a XVII.
Nyíregyházi Huszártalálkozó is látványosan bizonyít (a hagyományõrzést sugalló képünk ott készült). A honvéd
szó pedig azért hangsúlyos, mert szintén szombaton a honvédelmi miniszter átadta a vitéz Mikecz Kálmán Hon-
véd Kollégiumot, mellyel még inkább (újra) megvetette lábát városunkban a katonaság. (Részletek a 2. oldalon.)

HUSZÁROK ÉS HONVÉDEK
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Szeptembertõl honvéd kollégium mûködik Nyíregyhá-
zán, az intézményt szombat reggel adta át Benkõ Tibor
honvédelmi miniszter. Nyíregyháza hagyományait tekint-
ve katonaváros, éveken át mûködött már korábban ha-
sonló intézmény a megyeszékhelyen, de 2021-ben is sok
az érdeklõdõ. A rendezvényen kiemelték, nem katoná-
kat akarnak képezni az új kollégiumban, viszont elen-
gedhetetlen a fiatalok hazafias honvédelmi nevelése. A
kollégium a Nyíregyházi Egyetem kampuszán kapott he-
lyet, összesen 300 diákot tudnak fogadni.

Kétágyas szobákba várják a diákokat szeptembertõl az
új honvéd kollégiumban Nyíregyházán. Az intézmény vi-
téz Mikecz Kálmán nevét kapta, a nemesi családból szár-
mazó nyíregyházi parancsnok után. Az országban máso-
dikként nyílt ilyen bentlakásos intézmény a szabolcsi
megyeszékhelyen. Nyíregyházán az egyetem kollégiumá-
ban kapnak helyet a fiatalok, akik a város bármelyik kö-
zépiskolájába járhatnak.

SZABÁLYOZOTT NAPIREND

24 diák már be is iratkozott a szeptemberi iskolakez-
désre. – A napirend úgy fog kinézni, hogy reggel hat óra-
kor ébresztõ van, utána egy 10 perces reggeli tornát beik-
tatunk. Ezt követõen, mivel mi arra szeretnénk nevelni a
növendékeinket, hogy önállóak legyenek, elõírjuk nekik,
hogy a szobáikat is õk maguk takarítják. Legkésõbb 7 óra-

ÁTADTÁK A HONVÉD KOLLÉGIUMOT
KÖZPONTBAN A HAZAFIAS NEVELÉS AZ ÚJ INTÉZMÉNYBEN

JUBILEUMI HUSZÁRTALÁLKOZÓ NYÍREGYHÁZÁN

Ismét huszártalálkozót rendeztek Nyíregyházán. Az
országos szinten is különlegesnek számító programot elõ-
ször 1991-ben, akkor még több mint félezer huszár rész-
vételével szervezték meg. A találkozón dr. Benkõ Tibor
honvédelmi miniszter beszédében kiemelte, a szabolcsiak
mindig is fontosnak tartották a haza iránti elkötelezett-
séget, a hazaszeretetet, a lojalitást és a hûséget, tenni
akartak az országért és a hazáért.

Õseink tiszteletére egyenruhában vonult végig a dísz-
menet a 17. huszártalálkozón szombat délelõtt a Magyar
Huszár Alapítvány szervezésében, köztük például a hiva-
tásosok és a területvédelmi ezred tisztjei és katonái mel-
lett – megalakulása óta elsõként – a Magyar Honvédség
Honvéd Huszár Díszalegységének négyfõs járõre, a deb-
receni helyõrségi zenekar és több hagyományõrzõ ban-
dérium az ország számos pontjáról. Az Országzászló té-
ren már hagyománynak számítanak a lovasok, elsõ alka-
lommal 1991-ben szerveztek hasonló találkozót Nyíregy-
házán, ami azóta is egyedinek számít országos szinten.

NYÍREGYHÁZA, A KATONAVÁROS

A területvédelmi ezred mûködésével, illetve a honvéd
kollégium indításával nemcsak a honvédség és a katona-
ság tért vissza Nyíregyházára, a régi katonavárosba, ha-
nem a katonai ifjúság is – ezt dr. Kovács Ferenc, a város
polgármestere emelte ki ünnepi beszédében, majd idézte
Nagy Kálmán nyugalmazott huszárezredes szavait. „A

magyar huszár múltjának, történelmi jelentõségének, nem-
zetközi hatásának és elismertségének széles körû elterje-
dése nemzeti önismeretünk, öntudatunk fontos eszköze,
történelmi értékeink megtestesítõje. Jelképezte és tettei-
vel megvalósította mindazon legszentebb erényeket, me-
lyek biztosították nemzetünk fennmaradását.” – A kétéven-
ként megrendezett huszártalálkozók, a hagyományõrzõ
egyesületek tevékenysége sokat segítenek abban, hogy
tovább vigyük és megtaníthassuk fiataljainknak ezeket az
értékeket és erényeket – tette hozzá dr. Kovács Ferenc.

ELKÖTELEZETT SZABOLCSIAK

A magyar huszárok egykori mentalitása egyedülálló volt
az egész világban, emberi értékeik, mint például a haza-

szeretet, a kötelességtudat és a fegyelem, ma is fontosak
és követendõk. A huszártalálkozón dr. Benkõ Tibor hon-
védelmi miniszter úgy fogalmazott, a szabolcsiak mindig
is fontosnak tartották a haza iránti elkötelezettséget, a ha-
zaszeretetet, a lojalitást és a hûséget, tenni akartak az or-
szágért és a hazáért. – Visszalopjuk magunkat Nyíregyhá-
za szívébe, katonai szervezetekkel, laktanyával. Polgár-
mester úr mondta, úgy tudja, szép eredmények vannak a
területvédelmi ezrednél. Igen, most már több mint négy-
ezer önkéntes katonája van ennek az ezrednek. Az egész
országban több mint 11 ezer önkéntes katonánk van, eb-
bõl négyezer itt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ez
is azt mutatja, hogy igen, a szabolcsi emberek továbbra is
elhivatottak és elkötelezettek – mondta beszédében a tár-
cavezetõ.

IRÁNYMUTATÁS, ÖNKÉNTES SZOLGÁLAT

A huszártalálkozó életben tartja azt a reményt, hogy
egyszer még visszatér a katonaság Nyíregyházára – tette
hozzá a miniszter. Dr. Benkõ Tibor azzal folytatta, a hon-
véd kollégiumot is azon céllal indítják szeptembertõl, hogy
a fiatal nemzedéknek irányt mutassanak a haza iránti el-
kötelezettségbõl, a bátorságból, a hûségbõl és a bajtársi-
asságból. Egyúttal bejelentette, szeptember 15-tõl elindít-
ják az önkéntes katonai szolgálatot, hogy mindenkinek
legyen lehetõsége kipróbálnia magát katonai berkekben,
aki érez magában elhivatottságot.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

kor, a reggeli után bocsátjuk el õket az iskoláikba és leg-
késõbb 16 óráig kell visszaérkezniük – részletezte a napi-
rendet Horváth András, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd
Kollégium vezetõje.

MÉG SZEPTEMBERIG JELENTKEZHETNEK

Amikor a növendékek visszatérnek a kollégiumba, for-
maruházatot viselnek majd, lesz délutáni tanulószoba, il-
letve a honvédséggel kapcsolatos különbözõ foglalkozá-
sokat tartanak nekik. A Honvédelmi Minisztériumban ta-
valy õsszel kezdõdtek a tárgyalások a kollégium nyitásá-
ról, a diákokat májustól kezdték toborozni. 17 fiút és 7
lányt vettek fel eddig az intézménybe, de még szeptem-
ber elsejéig várják a jelentkezõket.

JÓ KAPCSOLAT

– Nyíregyháza, mint régi katonaváros, az elmúlt évszá-
zadok során sok jó katonát, honvédet adott ennek a hazá-
nak. Az elmúlt 10 évben személyesen is átélhettem, hogy
a honvédség és a város között kiemelten jó, gyümölcsözõ
kapcsolat van – mondta az átadóünnepségen Nyíregyhá-
za polgármestere. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, ennek
az egyik eredménye, hogy a Vattay Antal Területvédelmi
Ezred Nyíregyházán alakult meg, még 2018-ban.

HARMINC ÉV ELTELTÉVEL IS HAGYOMÁNYÕRZÕ FELVONULÁS VOLT AZ ORSZÁGZÁSZLÓ TÉREN

Dr. Benkõ Tibor és dr. Kovács Ferenc az átadáson. A
miniszter a kollégium avatásán és ezt követõen a

huszártalálkozón is kifejezte elismerését Nyíregyházá-
nak, s a polgármesternek az együttmûködésért.

Modern körülmények fogadják a beköltözõ diákokat

NEM KATONÁKAT KÉPEZNEK

Az új kollégiumban nem katonákat képeznek és az or-
szág többi részén sem katonai iskolákat akarnak mûköd-
tetni, hanem a hazafias honvédelmi nevelés eszméit pró-
bálják átadni a fiataloknak – így fogalmazott dr. Benkõ
Tibor, a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium átadó-
ján. – Elengedhetetlen, hogy olyan fiatal nemzedék nõjön
fel mögöttünk, mely fontosnak tartja hazánk és nemze-
tünk sorsát, boldogulását, mely elkötelezett hazája iránt.
Legyenek lojálisak, tudják elõdeink példáját követni. Örü-
lök, hogy a kollégium vezetése pont olyan személyt vá-

lasztott ki, akinek nyíregyházi kötõdése van és olyan ka-
tonai példakép lehet az itt tanuló fiatalok számára, akit
lehet követni – emelte ki beszédében a honvédelmi mi-
niszter.

ELÕNYÖS KÉPZÉS

Az itt tanuló fiatalok a kollégiumi évek után eldönthe-
tik, hogy katonai pályán tanulnak tovább vagy sem. Az
intézmény elõnyei közé tartozik a kiemelt angol nyelvi
képzés, az ösztöndíj és a változatos honvédelmi progra-
mok. Az épület 150 szobáját és irodáit az elmúlt idõszak-
ban felújították a szeptemberi tanévkezdésre.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

A Mikecz család egy része is ellátogatott a névadóra
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ÁLLAMALAPÍTÁS ÜNNEPE ÉS FOLK FÉL HÉT
Államalapító Szent István ünnepén adják át a városi

díjakat, köztük a díszpolgári kitüntetést is. A hagyomá-
nyokhoz híven ismét lesz tûzijáték augusztus 20-án, az
ünnepet pedig a Folk Fél Hét programsorozat elõzi meg,
mely 18-án, szerdán kezdõdik, és számos meglepetést is
tartogat a kilátogatók számára, a végén pedig összekap-
csolódik az ünneppel.

Szerdától a Nyíregyházi Folk Fél Hét programja várja a
városlakókat és a megyeszékhelyre látogatókat. A (lapzár-
tánk után, megjelenésünk elõtt tartott) nyitó gálamûsor
mellett megtekinthetõ majd több Kárpát-medencei tánc-
együttes mûsora, lesz két különleges táncos megmozdu-
lás és egy igazi zenei csemege, valamint fellép a Boban
Markovic Orkestar is – mondta el a hétfõi sajtótájékozta-
tón Demarcsek György, a Nyírség Táncegyüttes vezetõje.

SZTÁRVENDÉG CSÜTÖRTÖKÖN

– Nem marad néptánc és zenei csemegék nélkül Nyír-
egyháza, a szerdai nyitógálát követõen 19-én a Boban
Markovic Orkestar lesz látható, ez az egyetlen belépõje-
gyes része a programsorozatnak. 20-án pedig az online
verbunk rekordkísérlet eredményhirdetését is megtartjuk
egy kis tánc kíséretében. Ezt követõen pedig az Ásó, kapa,
nagyharang – Menyegzõ a Kárpát-medencében címû
mûsorra kerül sor.

VÁROSI ÜNNEPSÉG

Augusztus 20-án 17.30-kor a Rózsakert Szabadtéri Szín-
padon kezdõdik az önkormányzati ünnepség, melynek

keretében több városi díjat is átadnak – tette hozzá dr.
Ulrich Attila alpolgármester. – Az önkormányzati prog-
ram két nagyon fontos dolog köré épül. A központi elem
természetesen Szent István ünnepe és a kenyérszentelés
ceremóniája, ugyanakkor hagyományosan ez ad alkalmat
a legfontosabb városi kitüntetések átadásának. Nyíregy-
háza ekkor adományozza az Inczédy György Életmûdíja-
kat, illetve a díszpolgári címet, amit hatan kapnak min-
den évben, melybõl egy a díszpolgár. Idén pedig megint
lesz egy tavalyihoz hasonló, rekorddal kapcsolatos beje-
lentés, amely ezúttal a magyar tánchoz, a verbunkhoz
kapcsolódik, a Nyírség Táncegyüttessel.

TÁNCHÁZAS ÁTVEZETÉS

A hivatalos önkormányzati ünnepséget követõ szünet
is tartalmas lesz, hiszen „Táncolj, Rózsakert” címmel a

Lajtorjás Zenekar és Nyíregyháza táncegyüttesei részvé-
telével lehet táncházban részt venni, miközben megszen-
telt kenyér kínálása is zajlik, utána pedig este 8-tól a ha-
talmas néptáncshow kezdõdik.

TÛZIJÁTÉKKAL ZÁRUL

Az alpolgármester hozzátette, az ünnepséget és a
záróprodukciót követõen a jelenlegi szabályozás engedi, így
ismét lesz tûzijáték, amely Nyíregyháza történetében hagyo-
mányosnak mondható, Szent István király ünnepének tiszte-
letére. Ennek a helyszíne azonban már nem a Benczúr tér,
hanem a megszokott módon a Kossuth tér, 22.15-tõl.

Augusztus 20-án a tradícióknak megfelelõen a Sós-
tói Múzeumfaluban is tartanak programokat, ezek
részleteirõl a 15. oldalon olvashatnak.



HIRDETÉS

2021. AUGUSZTUS 19.4



ISKOLAKEZDÉS

2021. AUGUSZTUS 19. 5

Nyíregyháza önkormányzata a jogszabályokban rög-
zített, valamint helyi szinten szabályozott támogatáso-
kat egyaránt nyújt a tanév kezdetekor, összességében több
mint 30 millió forintos összeggel segíti a költségvetés az
iskolába induló kis- és nagy diákokat. A témában a Szoci-
ális és Köznevelési Osztályhoz, valamint a Városháza Saj-
tószolgálathoz fordultunk.

A gyermekvédelmi törvényben foglaltak szerint azok-
nak a családoknak, amelyeknél a szeptemberi iskolakez-
dés elõtt a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való
jogosultság a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév
augusztus hónapjára tekintettel, alapösszegû, a hátrányos
vagy halmozottan hátrányos helyzetû és rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal rendelke-
zõk számára emelt összegû pénzbeli támogatást nyújt az
önkormányzata. Az alapösszegû támogatásra jogosultak
6000, az emelt összegre jogosultak 6500 forintot kapnak
gyermekenként. A Magyar Posta Zrt. augusztus 25. után
kézbesíti ezeket, sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosul-
tat az átvétel módjáról, idejérõl. A jogosultnak a kézbesí-
tés megkísérlését követõ 10. munkanapig van módja a
postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredmény-
telen elteltét követõen az át nem vett küldeményeket az
önkormányzat részére visszaküldik. Az önkormányzat ré-
szére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesí-
tõ levélben tájékoztatják a részükre járó utalványok átvé-
telének helyérõl és az ügyfélfogadási idõrõl.

ÉRDEMES KÉRVÉNYEZNI A JOGOSULTSÁGOT

Kérdésünkre Jászai Menyhért alpolgármester a rendsze-
res gyermekvédelmi kedvezmény fogalmát is tisztázta. – 
Érdemes a szülõknek családsegítõhöz, akár a szociális osz-
tályhoz fordulni, ha valaki úgy érzi, hogy az anyagi körül-
ményei olyanok, hogy erre  jogosult. A jogosultságot a jegy-
zõ – egy évre – határozatban állapítja meg, de ehhez a
kérelmet a szükséges dokumentumokkal a Polgármesteri
Hivatalba kell benyújtani, majd az ügyintézõk megvizsgál-
ják a jogosultság feltételeit. Ez egy sor kedvezményt bizto-
sít pénzbeli vagy természetbeni támogatások esetén, pél-
dául buszbérlet-támogatásnál, táborozási, étkezési kedvez-
ményeknél – részletezte az alpolgármester. A kérelem be-

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG TANÉVKEZDÉSKOR

BUSZBÉRLET-TÁMOGATÁS

Nyíregyháza önkormányzata bérlettámogatást is bizto-
sít a tanulóknak. A rendszeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülõ gyermekek 50, a halmozottan hátrá-
nyos helyzetûek pedig 80 százalékos támogatást kapnak.
A bérleteket havonta utólag a Polgármesteri Hivatal Ügy-
félszolgálatán kell leadni. Ezt követõen az önkormányzat
kifizeti a támogatási összeget.

A FELSÕOKTATÁSBAN TANULÓKNAK

Nyíregyháza MJV Rászoruló Hallgatókért Közalapítvá-
nya évek óta egyszeri, vissza nem térítendõ támogatást
nyújt felsõfokú tanulmányokat folytató rászoruló hallga-
tók részére. Minden évben két alkalommal tesz közzé fel-
hívást támogatás elnyerésére, melyre azok pályázhatnak,
akik legalább 5 éve állandó nyíregyházi lakóhellyel, elsõ
diploma megszerzésére irányuló felsõoktatási hallgatói
jogviszonnyal, jó tanulmányi eredménnyel rendelkeznek
és családjában az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem
haladja meg a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíjmi-
nimum két és félszeresét, azaz 71 250 forintot. A kuratóri-
um a pályázatok elbírálását követõen 25 000–60 000 fo-
rint összegû támogatást állapított meg az elmúlt években.
A klasszikus Bursa Hungarica ösztöndíj (részben állami,
részben önkormányzati támogatás) már évek óta nagy si-
kernek örvend a hallgatók körében.

nyújtása folyamatos, határidõ nélküli, ám a jogosultság
megállapításának hiányában nem járnak kedvezmények,
tehát érdemes alaposan tájékozódni. Minden esetben rész-
letes információ kapható az ügyfélszolgálaton, valamint a
város hivatalos honlapján: varoshaza.nyiregyhaza.hu.

TANSZERTÁMOGATÁS

Az önkormányzat helyi rendelet alapján a nyíregyházi
székhelyû általános iskolába beiratkozott, állandó nyír-
egyházi lakóhellyel rendelkezõ alsó tagozatos általános
iskolai tanulók (1–4. évfolyam) részére idén is nyújt tan-
szercsomag formájában iskolakezdési támogatást. 2014-
ben vezette be az önkormányzat Nyíregyházán természet-
beni formában a tanulói tanszertámogatást, mellyel a tan-
évkezdés szülõkre nehezedõ kiadásait szeretnék mérsé-
kelni. A fedezetet az önkormányzat saját forrásból 2021.
évi költségvetésében biztosítja. Elõzetes felmérés alapján
2021. évben 4588 fõ részesül nettó 2000 forint értékû tan-
szercsomagban. Ez a létszám az iskolák jelzései alapján
némileg még módosulhat.

„A KEDVEZMÉNYEK RENDELKEZÉSRE ÁLLNAK”
Dr. Kovács Ferenc polgármester, a tanszercsomag-

hoz csatolt kísérõlevélben azt is megfogalmazta, Nyír-
egyháza visszavárja a mostani kisdiákokat késõbbi
tanulmányaik végeztével, egyben köszönete mellett
kifejezte reményét a hagyományos iskolai mûködés-
re.  – Szeretném kifejezni az elismerésemet, hogy az
online oktatás során is kiválóan teljesítettek pedagó-
gusaink és a diákjaink, s köszönetemet, hogy mind-
ehhez rendkívüli módon hozzájárultak a családok és
a szülõk. Mégis azt gondolom, semmivel nem pótol-
ható a személyes jelenlét, a diák-tanár kapcsolatok
erõsödése, a közösségben megélt élmény és tapaszta-
lat. Szeretném tájékoztatni önöket, hogy Nyíregyhá-
za gazdasági helyzete stabil és erõs lábakon áll, a jár-
ványhelyzet ellenére is folyamatban vannak újabb fej-
lesztések, ezen belül az iskoláink, nevelési intézmé-
nyeink korszerûsítése is folytatódik. Az önkormány-
zat által a családok számára korábban is nyújtott ked-
vezmények továbbra is rendelkezésre állnak, a szoci-
ális támogatási rendszerünk is magas szinten mûkö-
dik – írta a polgármester.
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KÖNNYEBB ELJUTÁS A MUNKAHELYEKRE ÉS AZ ISKOLÁKBA III.
AZ AUGUSZTUS 30-TÓL MÓDOSULÓ HELYI BUSZMENETRENDEK A DOLGOZÓKNAK ÉS DIÁKOKNAK IS SEGÍTENEK

eddig nem kiszolgált munkahelyi területre is járni fognak
a buszok. Az új, 97-es busz gyorsabb kapcsolatot teremt
Örökösföld és az ipari park között, mint a 91-es, így a
korábbi 91A betétjárat fog 91-es jelzéssel közlekedni az
Autóbusz-állomástól az Electrolux felé, nem érintve
Örökösföldet. Az új 97-es a Lujza utca, Ipartelep megál-
lót, valamint a Tünde utcát is érinti. Egyes mûszakhoz 90E
jelzéssel indul gyorsjárat az Autóbusz-állomás és az
Electrolux között, a Vasútállomás és az ipari park között
megállás nélkül.

TISZAVASVÁRI ÚT – LEGO

A gyorsabb eljutás érdekében a 92-es buszok a jövõ-
ben nem érintik az Autóbusz-állomást, hanem Jósaváros
felõl a Búza téren át közlekednek a LEGO felé. Az Autó-
busz-állomás és a LEGO között a 93-as és az új, gyorsjá-
ratként közlekedõ 93E autóbusszal lehet utazni. A LEGO-
t a kisebb mûszakváltások idejében a 95-ös buszok útvo-
nalának meghosszabbításával létrejövõ 95L jelzésû jára-
tok fogják kiszolgálni a Michelin érintésével, a Rókabo-
kori úton keresztül.

Egyre színesebb a menetrendi kínálat a helyi közösségi
közlekedésben Nyíregyházán

Mûszerek is segítik a pontosabb tervezést és eljutást

A munkába és iskolába igyekvõk igényeire is figyeltek
a menetrend augusztus 30-tól érvényes finomhango-

lásánál

A nyíregyházi közösségi közlekedés legkihasználtabb
idõszaka a tanítás elõtti 30–60 perc, illetve a tanítást
követõ idõintervallum. Ahhoz, hogy a gyerekek nagyobb
biztonságban, kevesebb átszállással és várakozással tud-
janak az oktatási intézményekbe eljutni, és onnan ha-
zamenni, a következõ fõbb változások lesznek augusz-
tus 30-tól.

A 12A autóbusz a reggeli és délutáni csúcsidõben is
folyamatosan közlekedni fog, így a 12-es és 12A közös
követése révén sûrûbben lesznek autóbuszok az Északi
körúti iskoláknál. A bõvülõ üzemidejû 24-es pedig szin-
tén segíti a hazajutást az Északi körút felõl. A Sóstói úti
kórháztól Kistelekiszõlõ felé 13.00 és 17.00 között órán-
ként indul a 24-es busz.

Az új 13Y jelzésû autóbusz révén a Sóstói úti kórház-
tól reggel 6.25-kor és 7.00-kor Kistelekiszõlõn át közle-
kednek az Alma utca felé az autóbuszok, így közvetle-
nül el lehet jutni onnan a borbányai iskolába. Délután
pedig három járat közlekedik Kistelekiszõlõ érintésével
a Sóstói út felé, 13.32-kor, 15.02-kor és 16.12-kor in-
dulnak az Alma utcától.

A Rozsréti iskolát a korábbinál több autóbusz szol-
gálja ki, az iskolás H35-ös mellett az új, H30-as is érin-
teni fogja. Az Oláhrétrõl iskolai tanítási napokon 6.55-

kor és az Újsortanyáról 7.25-kor induló H30-asok a
Rozsréti iskolát érintve érik el a belvárost, visszafelé az
iskolától 13.48-kor, 14.13-kor, 16.28-kor és 17.08-kor
indulnak autóbuszok kifelé.

A belvárosi iskolák és Oros közötti kapcsolat javítása
érdekében a 44-es buszok hétköznap 13.30 és 16.30
között fél óránként fognak közlekedni az eddigi órás kö-
vetés helyett.

Az új 27-es autóbusz a Kertváros felõl közvetlen kap-
csolatot nyújt majd a jósavárosi iskolák felé, 6.15-kor,
6.40-kor és 7.10-kor, ezzel a Kertvárosból a belváros
felé 6.30 és 7.20 között 10 percenként indulnak autó-
buszok. Délután a Sóstói úti kórháztól 13.50-kor, majd
14.30-tól 17.30-ig óránként közlekednek a 27-esek.

A 11-es, a 21-es és az új 17Y révén a Törzs utcából a
belvárosi iskolák felé a reggeli csúcsidõben hangoltan,
10 percenként közlekednek a buszok, így a Törzs utcá-
ban tovább javul a buszközlekedés.

Az új 9Y a Tiszavasvári úti kollégium felõl 7.03-kor,
7.23-kor és 7.43-kor is indul, így könnyebb lesz az elju-
tás a belvárosi iskolákba. A 9Y tanítási idõszakban va-
sárnap délután a vasúthoz hangoltan és a 6-os korábbi
követésénél sûrûbben közlekedik, így könnyebb lesz a
kollégiumba hazajutás is.

JAVULÓ KAPCSOLATOK AZ ISKOLÁK ÉS KOLLÉGIUMOK FELÉ

Ahogy már korábbi számainkban bemutattuk, 2021.
augusztus 30-tól több új útvonalon is közlekednek a bu-
szok Nyíregyházán, számos vonalon pedig módosulnak a
menetrendek. A mai számban bemutatjuk, hogy a munká-
ba és iskolába járáshoz miként változik a buszközlekedés.

A tervezõ, a Mobilissimus által kialakított menetrendek
célja, hogy az autóbuszok ütemesen és összehangoltan
közlekedjenek, az átszállások pedig akár a buszok között,
akár a vasútról – és vasútra –, tervezhetõk legyenek.

MÛSZERES ADATGYÛJTÉS A MENETRENDHEZ

A tavalyi menetrendet tovább fejlesztve, az autóbu-
szokból idén már kinyerhetõ mûszeres menetidõadatokat
is figyelembe véve készültek el az új menetrendek, így
pontosabban fognak közlekedni az autóbuszok, mint a mû-
szeres adatszolgáltatás elõtt. A Mobilissimus által megter-
vezett menetrendekbõl készültek el a fordák, azaz az
összes autóbusz napi szinten meghatározott feladata, a
vezénylés révén pedig minden egyes autóbuszhoz egy
vagy több jármûvezetõ kerül majd, és így alkot szerves
egységet a hálózat, a menetrend, az autóbusz és annak
vezetõje, hogy az utazási igényeket a lehetõ legjobban
lehessen kielégíteni.

A CSÚCSIDÕSZAKOT NEHEZEBB TERVEZNI

A mindennapi közlekedés szempontjából különösen
fontos, hogy a munkahelyekre és az iskolákba minél ke-
vesebb átszállással és a lehetõ legrövidebb idõ alatt el le-
hessen jutni, illetve onnan hazafelé szintén. A csúcsidei
forgalomban való közlekedés ugyanakkor a legnehezeb-
ben kiszámítható, ekkor vannak a legnagyobb torlódások,
így a buszok menetideje is jóval hosszabb, mint napköz-
ben, este vagy akár hétvégén. Az autók számának növe-
kedésével a buszok akadálytalan közlekedése is gyakran
nehézségekbe ütközik, a menetidõ tervezése ilyenkor pe-
dig különösen nehéz feladat. A reggeli csúcsidõben közel
hetvenöt autóbusz közlekedik egyidejûleg a nyíregyházi
helyi vonalakon, és juttatja célba az iskolába és munka-
helyre utazókat.

KÖNNYEBB ELJUTÁS

Cél, hogy a jármûvek minél nagyobb hatékonysággal köz-
lekedjenek, azaz a csúcsidõszakokban rövid pihenõidõket
leszámítva folyamatosan szállítsák az utasokat. A cégek-
hez és az oktatási intézményekhez is augusztus 30. után
könnyebb lesz eljutni, bemutatjuk, hogy milyen fõbb válto-
zások érintik a mindennapi munkába és iskolába járást.

BÕVÜLNEK A „KILENCVENESEK”
A NAGYFOGLALKOZTATÓKHOZ

A Nyíregyháza életében kiemelkedõ ipari parkok és
nagy munkahelyi területek foglalkoztatói jellemzõen kö-
tött munkarendben dolgoznak, így nagyon pontosan kell
a menetrendi tervezés során kiszámolni, mikor kell az
autóbusznak egy adott telephely elé megérkeznie vagy
onnan elindulnia. Ennek kialakításában több foglalkoz-
tatói fórum és személyre szabott egyeztetések segítet-
tek, a foglalkoztatók pontosan meghatározták, hogy
mely napokon milyen mûszakrendhez kell igazodni a
helyi autóbuszokkal. Az önkormányzat célja, hogy év-
rõl évre több cég és több elégedett utas válassza a mun-
kába járáshoz a helyi közlekedést, így az új hálózat
elsõ éve után idén tovább bõvül a foglalkoztatókat ki-
szolgáló, úgynevezett „kilencvenes” vonalak sora. Mi-
vel egyidejûleg sok ezer utas használja a fõbb mûszak-
váltásokhoz közlekedõ járatokat, augusztus 30-tól két
gyorsjárat (90E, 93E) is segíti a közlekedést, melyek az
ipari parkok és a Vasút-, illetve Autóbusz-állomás kö-
zött nem állnak meg.

IPARI PARK – ELECTROLUX,
RÉVÉSZ-MICHELIN, SEMATIC, LEGO

A 90-es autóbusz az Electrolux érintésével a Révész-
Michelin Logisztikai Központig közlekedik majd, így az

VÁRJÁK A VISSZAJELZÉSEKET

A pontosabb tervezést és finomhangolást a mûsze-
res adatgyûjtés mellett természetesen az is nagyban
segíti, ha az utasok közvetlenül jelzik tapasztalatai-
kat. A tervezõ cég, a Mobilissimus ezúton is azt kéri a
tisztelt utazóközönségtõl, ha a menetrenddel, illetve
általában véve a közösségi közlekedéssel kapcsolatos
észrevételük van, azt a szolgáltatóhoz, tehát a Volán-
buszhoz juttassák el az info@volanbusz.hu e-mail-cí-
men.

MICHELIN

Újdonság, hogy hétvégi napokon a 94-es autóbusz is
közlekedik a legnagyobb mûszakváltásokhoz, a 95-ös
pedig bizonyos indulások esetén 95L jelzéssel tovább köz-
lekedik a LEGO-hoz.

TÜNDE UTCAI IPARTELEPEK

A 96-os vonal esetében nincs változás, viszont augusz-
tus 30-át követõen a Tünde utcai megállókat az új 97-es is
érinteni fogja, közvetlen kapcsolatot biztosítva Örökösföld
felé.

INFORMÁCIÓK, FOLYAMATOSAN

A változásokról a https://nyiregyhaza.volanbusz.hu
oldalon, illetve a menetrend.app alkalmazásból és a
Google Maps útvonaltervezõbõl, valamint a beveze-
tést megelõzõen elkészülõ menetrendkönyvbõl lehet
tájékozódni.
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ÚJRA LESZNEK KONCERTEK
A KOSSUTH TÉRI  NAGYSZÍNPADON

Kossuth téri, nagyszínpados programok is lesznek az idei VIDOR Fesztiválon – tavaly a pandémiás szabályozás
nem engedte –, de ezen kívül összesen 15 helyszínen számtalan program várja majd az érdeklõdõket. A Vidámság és
Derû Országos Seregszemléje augusztus 27-én, vagyis jövõ hét pénteken kezdõdik és 9 napon át tart, szeptember 4-
ig. A koncertek idején a Kossuth tér egy részét lezárják, a jelenleg érvényben lévõ rendelkezések szerint csak védett-
ségi igazolvánnyal vehetnek részt a vendégek bizonyos programokon.

JUBILEUMI VIDOR FESZTIVÁL JÖVÕ PÉNTEKTÕL

A VIDOR Fesztivál hosszú évek óta az egyik legkedvel-
tebb rendezvénysorozat Nyíregyházán, koncertek, szín-
házi elõadások és rengeteg, színes programelem pezsdíti
fel ilyenkor a várost számtalan helyszínen. A koronavírus-
járvány már tavaly is befolyásolta a rendezvény szervezé-
sét és idén is számítani kell változásokra. Elõzõ évben a
nagyszínpadi koncerteket a Rózsakert Szabadtéri Színpa-
don tartották, idén viszont visszakerülnek az eredeti hely-
színükre, a Kossuth térre.

KONCERTEK A KOSSUTH TÉREN,
VÉDETTSÉGIVEL

Ahogy Kirják Róbert, a Móricz Zsigmond Színház igaz-
gatója fogalmazott, február óta nagyon sokszor megkapta
azt a kérdést, hogy lesz-e koncert a nagyszínpadon. A
hétfõi sajtótájékoztatón kiderült, összesen 14 koncertet és
2 elõadást láthat majd a közönség a VIDOR Fesztivál 9
napja alatt, augusztus 27-e és szeptember 4-e között a
Kossuth téren. – A fesztivál kilenc napjából nyolc napra
az a szabály vonatkozik, hogy a nagyszínpad elõtti teret
fogjuk körbekeríteni és három irányból lehet majd erre a
kis térre bejutni. A bejutásnak annyi a feltétele, hogy egy
karszalag legyen az idelátogatókon. A karszalagot pedig
a Kossuth téren felépített két regisztrációs ponton kaphat-
ják meg azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkez-
nek – tette hozzá az ügyvezetõ igazgató.

LOKÁLPATRIÓTA FÕTÁMOGATÓ

A kilencnapos programot ebben az évben is támogatja
az EMMI, valamint továbbra is a VIDOR fõszponzora a
Bige Holding Csoport. – Úgy gondolom, mint a város egyik
lakója és lokálpatriótája, van nekem abban kötelességem,
hogy a VIDOR Fesztivált meg lehessen rendezni méltó
színvonalon és módon, még ebben a nagyon kritikus és
covidos, betegséges idõszakban is. A mi cégeink jól mû-
ködnek, nem venni észre rajtuk, hogy van bármiféle vál-
tozás vagy gazdasági válság. Úgyhogy úgy gondoltuk,
örömmel fogjuk megfinanszírozni a VIDOR Fesztivált és
reméljük, kiváló mûsorsorozat lesz – tette hozzá Bige Lász-
ló, a Bige Holding Csoport tulajdonosa.

9 NAP, 15 HELYSZÍN

A programok augusztus 27-én, pénteken kezdõdnek, a
hivatalos fesztiválmegnyitó 18.30-kor lesz a Kossuth téri nagy-
színpadon – a Tortuga koncertje elõtt. A kilenc nap alatt össze-
sen 15 helyszínen számtalan program várja majd a nyír-
egyháziakat és a városba látogatókat. A rendezvények tel-
jes részletességgel a vidor.eu oldalon böngészhetõk.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

TÁJÉKOZTATÓ A SZABADTÉRI KONCERTHELYSZÍNEINEK LÁTOGATÁSÁRÓL

zolni. A magyar védettségi igazolvánnyal nem rendel-
kezõk esetében az uniós digitális Covid-igazolványt, il-
letve a Magyarország által is elfogadott igazolásokat fo-
gadják el.

LÉTSZÁMKORLÁT

A Kossuth téri nagyszínpad területe 17:00 óráig sza-
badon átjárható, a programokat megelõzõen 18:00 óra-
kor nyitja kapuit, a belépés ingyenes. A fesztivál rendez-
vényhelyszíneinek befogadóképessége korlátozott. A
biztonsági elõírásokkal összhangban, az adott helyszín
maximális kapacitásának elérésekor a szervezõk – a biz-
tonsági szolgálat koordinálásával – korlátozhatják az
adott rendezvényterületre történõ bejutást. A Kossuth téri
nagyszínpad lezárt területének befogadóképessége max.
2000 fõ.

VIDOR KERT

A VIDOR Kert koncertjeinek helyszíne védettségi iga-
zolvány nélkül látogatható. A VIDOR Kert 17:00 óra-
kor nyitja kapuit, zárás 2:00 órakor, a belépés ingye-
nes. A fesztivál rendezvényhelyszíneinek befogadóké-
pessége korlátozott. A biztonsági elõírásokkal össz-
hangban, az adott helyszín maximális kapacitásának
elérésekor a szervezõk – a biztonsági szolgálat koordi-
nálásával – korlátozhatják az adott rendezvényterület-
re történõ bejutást. A VIDOR Kert befogadóképessége
max. 400 fõ.

A fesztivál a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet, il-
letve a hatályos jogszabályoknak megfelelõen kerül
megrendezésre.

KOSSUTH TÉR – NAGYSZÍNPADI KONCERTEK

A Kossuth téri nagyszínpad koncertjeinek helyszíne
biztonsági korláttal lesz elválasztva. A koncertek 3 be-
járaton keresztül közelíthetõek meg. A Kossuth téri nagy-
színpad rendezvényeinek területére 18. életévüket be-
töltött látogatóknak vendégként csak és kizárólag sér-
tetlen karszalag viselése esetén lehet belépni. A bizton-
sági korláton belül a szakemberek folyamatosan ellen-
õrzik a karszalag meglétét, azok sértetlenségét. A kar-
szalagok átvételére 2021. 08. 23. – 09. 04. között, a
Kossuth tér 2 pontján kihelyezett regisztrációs pultok-
nál, a védettségi igazolvány bemutatása és ellenõrzése
után van lehetõség. A karszalag nem átruházható, a sé-
rült, elveszett karszalagot pótolni kell. A védettségi iga-
zolvány személyazonosító igazolvánnyal vagy útlevél-
lel együtt érvényes.

REGISZTRÁLNI KELL

A regisztrációs pultok helyszíne a Kossuth tér, nyitva-
tartási idõ: mindennap 13:00–21:00 között. A 18. élet-
évüket be nem töltött látogatók védettségi igazolvánnyal,
vagy karszalaggal rendelkezõ felnõtt kíséretében tartóz-
kodhatnak a koncert területén. A védettséget az igazol-
ványon túl az erre alkalmas applikációval is lehet iga-

Bige László, dr. Kovács Ferenc és Kirják Róbert a
sajtótájékoztatón

MAJKA & CURTIS, TORTUGA...

A regisztrációs pontokat hétfõtõl keresheti a közönség
délután egy és este kilenc óra között, egészen a fesztivál
végéig. A Kossuth teret egy napon viszont teljes egészé-
ben lezárják majd, szeptember másodikán, csütörtökön a
Majka és Curtis koncert idejére. A nagyszínpadi fellépõk
között szerepel például a Tortuga, az Anna and the Bar-
bies, Péterfy Bori, a Blahalouisiana és a Konyha együttes
is, a VIDOR Kertben többek között Katona Petra, az LK
Beat és a Kelet Brass Band együttes szórakoztatja majd a
közönséget.

VIDOR KERT, IGAZOLVÁNY NÉLKÜL

Akik esetleg nem rendelkeznek védettségi igazol-
vánnyal, õket a VIDOR Kertben várják, ide ugyanis
bárki bemehet majd, ameddig nem éri el a vendégek
száma a 400 fõt. (Részletes program és feltételrend-
szer alább és a következõ oldalakon.)

ÖRÖM, HOGY MEGRENDEZHETÕ

– A VIDOR Fesztivál mindig nagyon fontos, sokan vár-
ják, s most, a járványhelyzetben talán még inkább. Ter-

mészetesen sok bizonytalanságot és nehézséget okozott a
pandémia a szervezésben, de örülök, hogy a most 20 éves
jubileumot ünneplõ VIDOR Fesztivált színes, gazdag prog-
rammal meg tudjuk rendezni. Lesznek külföldi fellépõk,
folytatódik a lovasszínpad, amit tavaly elkezdtünk, és be-
kapcsoljuk a Szindbádot is új helyszínként, mint annak
idején a Bencs Villát, s a Rózsakert Szabadtéri Színpadot,
tehát az infrastrukturális fejlesztések nem voltak hiábava-
lók ebbõl a szempontból sem – mondta a sajtótájékozta-
tón dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere.

SZÍNHÁZI VERSENYPROGRAM

A VIDOR Fesztivál másik fontos része a színházi
versenyprogram. Idén a járvány miatt kevesebb elõ-
adás volt a pesti színházakban is, így ebben az évben
fõleg vidéki társulatok látogatnak el Nyíregyházára.
Az eseményen elhangzott, a jegyek rohamosan fogy-
nak, de még van esély – akár online rendeléssel is –
valamely produkciókra bilétát szerezni.
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FESZTIVÁL A JAVÁBÓL: JÖVÕ PÉNTEKTÕL VIDOR!
ÚJRA NYÍREGYHÁZÁN A NEMZETI LOVAS SZÍNHÁZ,

PINTÉR TIBORRAL A TIMPEX ARÉNÁBAN!

a túljelentkezés, rövid idõ alatt elfogytak a jegyek és ép-
pen ezért sokaknak már nem is tudtunk helyet biztosítani,
lemaradtak az elõadásról – mondta el megkeresésünkre
Tárbály István, a Timpex Kft. ügyvezetõje, hozzátéve, hogy
idén nekik is szeretnének kedveskedni, így újra megte-
kintheti majd a közönség a Kincsemet az arénában. De
nemcsak ezt, hiszen bõvítik a kínálatot, igazi újdonság lesz,

hogy bemutatkozik majd szeptember 3-án 19.30-tól a Szilaj
címû produkció is.

Nemcsak maguk a darabok, hanem az azoknak he-
lyet adó Timpex Aréna is különleges. Ennek ugyanis az
a funkciója, hogy itt folyamatosan edzeni tudjon a
Timpex ménes, akik díjugrató versenyeken vesznek részt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Szilaj, a betörhetetlen vadló kalandjairól mesél a
Nemzeti Lovas Színház legújabb családi musicale. A
történet a messzi Vadnyugatra kalauzol, ahol dúl a há-
ború a lovasság és az indiánok között. Soha nem lehet
béke a két világ találkozásakor, ám Szilaj varázslatos
lényével mégis hidat épít ember és ember között. Vi-

lágpremiert jelent, hogy elõször lesz látható együtt a
klasszikus stílus és szabad idomítás mûvészete a lovas
színházak történetében. A darab végén Szilaj teljesíti a
lehetetlennel felérõ küldetését: megmenti szülõföldjét,
ám ehhez hihetetlen bátorságra és elszántságra lesz szük-
sége.

A VIDOR Fesztivál minden évben színesíti a palettá-
ját. Ami a Kossuth téri fellépõket illeti, idén itt lesz töb-
bek között hazánk egyik legnépszerûbb rap formációja,
Majka&Curtis, a Timpex Arénába pedig újra érkezik a
Nemzeti Lovas Színház, azonban most nemcsak a Kin-
csem címû nagyszabású produkcióval, hanem a Szilaj
címû családi musicallel is, Pintér Tibor rendezésében és
szereplésével.

Tavaly 25 lóval és 60 színésszel mutatkozott be telt
ház elõtt a Kincsem a Timpex Arénában. Akkor az ezer-
fõs lelátón szinte egy gombostût sem lehetett volna leej-
teni, rövid idõ alatt elfogyott az összes jegy. Hogy azok,
akik tavaly lemaradtak az elõadásról, idén megtekinthes-
sék, a VIDOR Fesztivál részeként újra elõadják majd a
Timpex Arénában, szeptember másodikán, 19.30-tól.

CSODAKANCA, AMELY MINDEN
VERSENYÉT MEGNYERTE

Minden 100 évben születik egy ló, és minden 100
évben születik egy ember, akiknek a lelke összekap-
csolódik. Egy történet a száguldásról, a tehetségrõl és
a megzabolázhatatlan gyorsaságról. Ki ne hallott vol-
na a „csodakancáról”, aki minden versenyét meg-
nyerte, és veretlenül vonult vissza. Az 1800-as évek
vége felé járunk, egy elbukott szabadságharc után
Magyarországon, ahol még mindig puskaporos a han-
gulat. A szerelem, ármány és bosszú mind megtalál-
ható ebben a darabban, amit fantasztikus, mindenki
számára ismerõs dalokkal írtak meg, hogy megismerje
Kincsem történetét és korát.

BÕVÍTIK A KÍNÁLATOT

– A Nemzeti Lovas Színházat tavaly láthattuk vendé-
gül elõször Nyíregyházán, és már akkor is nagyon nagy
érdeklõdés övezte. A Kincsem címû darabra jelentõs volt

VILÁGPREMIERT JELENT

SZEPTEMBER 3.

Nagyszínpad 19.00 Illatszertár
Krúdy Kamara 17.00 Love.hu
Rózsakert
Szabadtéri Színpad 20.30 Nõk az idegösszeom-

lás szélén
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Cimbaliband és Talamba
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Mamaduo Diabaté &

Percussion Mania
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Rodopi
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Bordó Sárkány
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ PÉGÉ
Timpex Aréna 19.30 Szilaj
Hõsök tere 15.30 Állat-világ-zene –

Olajos Gábor
Hõsök tere 16.00 A répatorta – Tekergõ

Bábszínház
Vikár Sándor
Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola 16.00 Portugál
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Ûrpiknik
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 BMX bemutató
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 BMX bemutató
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Duo trixx – Törpe ak-

robatikus bohóc
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

SZEPTEMBER 4.

Nagyszínpad 19.00 Nagyvárosi fények
Krúdy Kamara 17.00 Szexpedíció
Rózsakert
Szabadtéri Színpad 20.30 Nõk az idegösszeom-

lás szélén (esõnap)
MÛvész Stúdió 17.00 A VII. Nyírségi Limerick

Bajnokság döntõje
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Gyöngyhajú lány

balladája
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Cabaret Medrano
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Kelet Brass Band
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 Jaykid
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Ûrpiknik
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Duo trixx – Törpe ak-

robatikus bohóc
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 BMX bemutató
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 BMX bemutató
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

AUGUSZTUS 29.

Nagyszínpad 19.00 Francia rúdugrás
Krúdy Kamara 17.00 Határátlépések
Szindbád 20.00 Pilinszky és én
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Mongooz and the

Magnet
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Blahalouisiana
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Marina & The Kats
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Mindhalálig Beatles!
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ Németi
Városháza elõtti
óriás ledfal 22.00 Hab
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Becsúszó szerelem
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Rhythm and shoes

Dance Club
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Duo trixx Stand-up

zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Rhythm and shoes

Dance Club Stepp tánc
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

AUGUSZTUS 30.

Nagyszínpad 19.00 Hogy szeret a másik?
Krúdy Kamara 17.00 Én, te, mi – haladunk

a korral
Rózsakert
Szabadtéri Színpad 20.30 Menopauza
Bencs Villa 19.30 Máté Péter emlékest
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Konyha
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Bohemian Betyars
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Pengetõs trió
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Swing á la Django
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 Simon Roli
Városháza elõtti
óriás ledfal 22.00 Pesti balhé
Hõsök tere 15.30 Állat-világ-zene –

Olajos Gábor
Hõsök tere 16.00 Pártás királylány –

Majorka Színház
Vikár Sándor
Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola 16.00 Holle anyó
Nyíregyházi Zsidó
Hitközség Zsinagógája 19.00 Klajznburgtól a

Marseillaise-ig
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Becsúszó szerelem
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Varázs Tamás bûvész
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Duo trixx Stand-up

zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Csocsó bohóc
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

AUGUSZTUS 31.

Nagyszínpad 19.30 Figaro házassága
Krúdy Kamara 17.00 Minden jót, Elling!
Rózsakert
Szabadtéri Színpad 20.30 Menopauza
Bencs Villa 17.00 Többszemközt

Szulák Andreával
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Harcsa Veronika–

Gyémánt Bálint duó
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Erik Sumo Band
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Kontraszt
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Katona Petra
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ Anthon
Városháza elõtti
óriás ledfal 22.00 Drakulics elvtárs
Hõsök tere 15.30 Állat-világ-zene –

Olajos Gábor
Hõsök tere 16.00 Ribiszke –

Majorka Színház
Vikár Sándor
Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola 16.00 Bernarda Alba háza
Nyíregyházi Evangélikus
Nagytemplom 16.30 Orgonahangverseny
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Becsúszó szerelem
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Csocsó bohóc
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Varázs Tamás bûvész
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Duo trixx Stand-up

zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

SZEPTEMBER 1.

Nagyszínpad 19.00 Liliomfi
Krúdy Kamara 17.00 Maggie és Lillemor
Rózsakert
Szabadtéri Színpad 20.30 Menopauza (esõnap)
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Anconai szerelmesek
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Ötödik évszak
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 LK Beat
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ Olasz
Városháza elõtti
óriás ledfal 22.00 Seveled
Hõsök tere 15.30 Állat-világ-zene –

Olajos Gábor
Hõsök tere 16.00 Kismalac és a farkasok

– Kalamajka Bábszínház
Vikár Sándor
Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskola 16.00 Cyber Cyrano
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Rosa esküvõje
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Denis-Szulita akrobaták
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Kata & Márk Hula Hoop
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Duo trixx Stand-up

zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

SZEPTEMBER 2.

Nagyszínpad 19.00 Lököttek
Krúdy Kamara 17.00 Kicsibácsi, Kicsinéni

és az Imikém
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Saya Noé
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Majka & Curtis
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 17.30 Lakatos Mónika &

Cigány Hangok
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Pink & The Panthers
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ Németi
Timpex Aréna 19.30 Kincsem
Hõsök tere 15.30 Állat-világ-zene –

Olajos Gábor
Hõsök tere 16.00 Cilike, a hiszékeny egér-

ke – Tekergõ Bábszínház
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Rosa esküvõje
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Duo trixx Stand-up

zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Denis-Szulita akrobaták
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Kata & Márk Hula Hoop
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor

AUGUSZTUS 27.

Krúdy Kamara 19.30 Fedák Sári – Szûcs
Nelli önálló estje

Rózsakert 20.30 Lords of the organ –
Szabadtéri Színpad Rákász Gergely koncert
Kossuth tér, nagyszínpad 18.30 Megnyitóünnepség
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Tortuga
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Anna and the Barbies
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert, 22.00 Periscope
Sunshine FM kisszínpad
VIDOR Kert, 23.00 DJ Váczy Zoli –
Sunshine FM kisszínpad Avicii emlékest
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Free guy

AUGUSZTUS 28.

Nagyszínpad 19.00 Játék a kastélyban
Krúdy Kamara 17.00 A súgó
Bencs Villa 17.00 Túl (ri)csajos magány
Kossuth tér, nagyszínpad 19.00 Péterfy Bori & Love

Band
Kossuth tér, nagyszínpad 20.30 Cuarteto Tafi
Kossuth tér koncertek után: Tûzzsonglõr
VIDOR Kert, 17.30 Branko Galoiæ &
Sunshine FM kisszínpad Francisco Cordovil

VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 22.00 Orpheum Madams
VIDOR Kert,
Sunshine FM kisszínpad 23.00 DJ Tokai
Krúdy Gyula Art Mozi 17.30 Free guy
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Rhythm and shoes

Dance Club Stepp tánc
Kossuth tér, belv. forgatag 17.00 Naninski & Figaro

Komikus zsonglõr
Kossuth tér, belv. forgatag 18.30 Rhythm and shoes

Dance Club
Kossuth tér, belv. forgatag 16.30 Pantomimesek
Kossuth tér, belv. forgatag 16.00 Élõszobor
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SZEKÉRRE, TIRPÁK!

KÉPREGÉNYTÁR NYÍLT
A KÖNYVTÁRBAN

NÉPSZERÛ VOLT
A JÓSAVÁROSI NAPOK

Idén is népszerû volt a Jósavárosi Na-
pok a VMKK szervezésében. Az Ungvár sé-
tányon 15 sátorban, különbözõ progra-
mokkal várták az érdeklõdõket. A rendez-
vény sportnappal kezdõdött pénteken,
szombaton pedig táncbemutatókkal, zenés
programokkal és kézmûves foglalkozások-
kal folytatódott.

A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és
Majorette Csoport bemutatójával kezdõdött
a 47. Jósavárosi Napok rendezvénysorozata
szombat délután. A szervezõk célja az volt,
hogy újdonságokkal kiegészítve felidézzék
a városrész régi hagyományait is. – Azért,
hogy ilyen élményekkel és érzésekkel tá-
vozzanak, 15 sátorral igyekeztünk vissza-
hozni a múltat a jelenbe, melyben többek
között a hungarikumokhoz kapcsolódó ter-
mékek sorakoznak fel – mondta Nagy Sza-
bina, a térség önkormányzati képviselõje,
aki a szervezésben is részt vett.

A JÓSÁBÓL AZ OLIMPIÁRA

Dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár, a város országgyûlési képviselõje is
részt vett a Jósavárosi Napokon. Ünnepi
beszédében elmesélte, õ is itt nõtt fel. – Itt
tanultam meg úszni, és nagyon sok értéket

kaptam. Büszke vagyok arra, hogy nyíregy-
házi és jósavárosi vagyok. Örültem a sport-
programnak is, hiszen fontos az egészsé-
ges életmód népszerûsítése. Azzal, ha
egészségesen étkezünk és mellette minden-
ki mozog, már félsikert tudunk elérni –
mondta a képviselõ. Új színt, új tartalmat
kapott a Jósavárosi Napok rendezvény az
új programok által, a szervezéshez pedig
Nyíregyháza polgármestere is gratulált. –
Nagyon erõs közösségek vannak itt is, rá-
adásul ez egy jubileumi év, mert ötven év-
vel ezelõtt kezdték építeni elõdeink azo-
kat az épületeket, amibõl létrejött a
Jósaváros – mondta dr. Kovács Ferenc ün-
nepi beszédében. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

300 kötet és nyolcféle folyóirat alkotja
a Móricz Zsigmond könyvtárban megnyi-
tott KépregényTárat. A késõbbiekben gya-
rapodik a gyûjtemény, mely klasszikust és
újdonságot is kínál a mûfaj szerelmesei-
nek, a könyvtárnak pedig vélhetõen új ta-
gokat toboroz.

Újjászületett a Móricz Zsigmond könyv-
tár olvasótermének eddig csendes délnyu-
gati sarka, beköltözött a képregény. Helyet
követelt magának a mûfaj és teret kapott a
könyvtárosoktól. Az intézmény célja, hogy
a Kultúrkuckó technikai hátterével bevonz-
za a könyvtárba a fiatalokat, a képregények
iránt érdeklõdõket, akik sokféle program
után rendszeres könyvtárhasználók, olva-
sóbarátok lehetnek.

MAGYAR SAJÁTOSSÁG VOLT
– Nagyon sokan foglalkoznak vele szak-

dolgozatban, tudományos diákköri dolgo-
zatokban, az egyetemeken is többször
téma. Tanítják most már a képregényt, ami
egy vizuális elbeszélési forma, de viszony-
lag nehezen lehet hozzájutni. Bár nagyon
díszes, akár szép vastag kötetekrõl van szó,
de drágák. Itt, a könyvtárban viszont köl-
csönözhetõ, vagy a helyszínen lapozgat-
ható, a szakirodalom és az eredeti mû is –

nyilatkozta Kertész Sándor képregény-ku-
tató. Egykoron önálló alkotói mûfajként
rajzoltak irodalmi mûvekrõl képeket. Ez
magyar sajátosság volt a 60-70-80-as évek-
ben, amolyan szubkultúra hazánkban –
hangzott el a megnyitón. A jövõ dönti el,
hogy milyen irányba halad majd a képre-
gény, albumba zárt mûvészet, füzetkultú-
ra vagy digitális mûfaj lesz belõle. A könyv-
tár és a szakemberek közös együttmûkö-
dése nyomán született a tár, ahol bemutat-
ják a klasszikus és modern regényeket is.
A kiadók induló ajándékcsomagot ajánlot-
tak, illetve a késõbbi beszerzésekhez nagy
kedvezményt ígértek. A szervezõk kiállítá-
sokat, rajzos és digitális foglalkozásokat,
beszélgetéseket terveznek a jövõben. A
KépregényTár akciója a nyitás után egy so-
rozat a VIDOR Fesztiválon. Az üzletek ki-
rakataiban jelennek majd meg Rejtõ Jenõ
képregények, melynek végén ott áll majd
maga Piszkos Fred is, teljes életnagyságban.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület ez-
zel a címmel szervezett rendezvényt szom-
baton, melynek egyik központi eleme (a
szekerezésen túl) egy könyvpremier volt.
A Széchenyi 2020 pályázaton nyert támo-
gatásnak köszönhetõen adhatta ki az egye-
sület ugyanis Urbán Teréz Nyíregyháza
utcaneveinek története és utcanévjegyzé-
ke címû könyvét.

A könyvbemutató alkalmából rendezett,
szombat délutáni programmal az volt a cél-
juk, hogy bemutassák, milyen szép ez a
város, kicsit érezzük magunkat turistaként
Nyíregyházán – dr. Daragóné  Cservenyák 
Katalin, az egyesület elnöke tájékoztatása
szerint. Az identitástudatot szerették volna
erõsíteni, a közösséghez tartozást, a kötõ-
dést a szülõhelyhez, bemutatva annak kü-
lönleges értékeit. Ezért kínálták fel a rend-
hagyó lehetõséget, hogy szekéren, idegen-
vezetõkkel járják be velük a központot, is-
merjék meg a Nyíregyházára települt tir-
pákok által építtetett evangélikus templom
tornyát, a benne lakó harangokat és az óra-

szerkezetet. Az eseményen Tóth Imre ön-
kormányzati képviselõ mondott köszöntõt,
a program részeként Illyés Ákos színmû-
vész és édesapja, Illyés Péter elõadómûvész
tartott rendhagyó irodalomórát Akikrõl ut-
cát is elneveztek címmel.

HIÁNYPÓTLÓ KÖTET

Ami Urbán Teréz Nyíregyháza utcane-
veinek története és utcanévjegyzéke címû
könyvét illeti, a kötet egyfelõl a városlakók-
nak, illetve innen elszármazottaknak olvas-
mányos formában mutatja be a város utcá-
it, azok számának bõvülését, az elnevezé-
sek változását az 1753-as újratelepítéstõl
napjainkig, másfelõl a tudományos igényes-
séggel írt mû a kutatóknak szolgál fontos
forrásként. A könyv segítségével gondolat-
ban végigjárhatjuk a város utcáit akár kü-
lönbözõ korokban is, hiszen egy-egy utcá-
nál a szerzõ pontosan jelöli, mely idõszak-
ban mely nevet viselte. A szerzõvel Ilyés
Gábor helytörténész, az egyesület tagja
beszélgetett.

A szekerezés mellett a könyvpremier is a múltidézést szolgálta

Dr. Kovács Ferenc, Nagy Szabina,
dr. Szabó Tünde és Mészáros Szilárd
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LÉTELEME A NYÜZSGÉS ÉS A ROHANÁS
Bemutatjuk önöknek Jenõvári Miklóst, aki két év sza-

badúszást követõen a 2021/2022. évadra szerzõdött
le a nyíregyházi társulathoz.

Jenõvári Miklós 2019-ben szerzett diplomát a Szín-
ház- és Filmmûvészeti Egyetemen Selmeczi György és
Novák Eszter osztályában, ebbõl a csapatból Czvikker
Lilla, Józsa Bettina, Litauszky Lilla és Hajdú Péter már
ismerõs Nyíregyházán. Természetesen Jenõvári Miklós
is, aki a Tanár úr kérem! és az Édes Charity címû elõ-
adásokban lépett már itt színpadra, de a Szentivánéji
álom próbafolyamatát is végigdolgozta.

– A diplomaszerzést követõ szabadúszó léted elõre
eltervezett volt?

– Kifejezett tervem és ambícióm volt szabadúszni an-
nak érdekében, hogy a lehetõ legtöbb helyre el tudjak
jutni, a lehetõ legtöbb emberrel találkozzak, világlátá-
sokat, színházakat, társulatokat, rendezõket ismerjek
meg. Jól is mûködött a dolog, szeretem, nagyon élvez-
tem, kedves jó emberekkel találkoztam, például a fõ-
város néhány társulatánál, Nagyváradon, vagy éppen
itt, Nyíregyházán. A párom és néhány volt osztálytár-
sam Gyõrben játszott, ott is több elõadást láttam.

– Operettekben és musicalben is színpadra léptél.
Vonzanak a zenés szerepek?

– Ezek találtak meg, igaz, az SZFE zenés színész szak-
irányán kaptam meg diplomámat. A szabadúszók, ha
van rá ambíciójuk, hajlamuk, országszerte könnyebben
jutnak zenés szerepekhez, mert a prózaiakat többnyire
a társulati tagok kapják. Tehát az énekes, zenés pro-
dukciókba könnyebb bejutni, ehhez nekem van affini-
tásom, és hívtak is.

– Több pályatársaddal, így Horváth Margittal és Szu-
lák Andreával is szóba került beszélgetéseink során,
hogy egyesek lenézik a zenés produkciókat, nem tart-
ják komoly produktumnak ezeket, illetve az ebben való
színészi játékot...

– Jómagam sokra tartom a zenés színházat, szerin-
tem a szakmabeliek, a mûfajhoz értõk nem nézik le.

zésben részesüljön, azaz mindenhez értsen. A triple
threat (fordítsuk hármas csapásnak) azt jelenti: az éne-
kelni és táncolni tudás is fontos a színészmesterségbeli
képességek mellett, ez még Hollywoodban is érvényes
nézet. Ott a prózai színésznek is mindent kell tudnia,
csak éppen a castingon nem 15, hanem 15 ezer jelent-
kezõ közül választják ki az adott szerepre alkalmas-
nak tûnõ személyt, a sokoldalúság tehát elengedhetet-
len.

– Errefelé halad a színház, a világban – és lassan ná-
lunk is – egyre inkább a produkciós alapú társulások
hódítanak teret, ami azzal jár, hogy castingokat kell tar-
tani. Nálunk a szereplõválogatás igazi kultúrája és gya-
korlata még nem alakult ki, de nekünk, színészeknek is
gyakorolnunk kell az erre való felkészülést.

– Sikeres szabadúszóként miért döntöttél úgy, hogy
társulati tag leszel Nyíregyházán?

– Ez sok összetevõs dolog végeredménye. Az elmúlt
másfél-két év minden hazai színházi ember számára ke-
mény idõszak volt, és bár én szerencsére végigdolgoz-
tam ezt az idõszakot, a szabadúszók közül nagyon so-
kan maradtak munka és bázis nélkül. A jövõt még nem
igazán látjuk tisztán, bár reménykedünk, ám lelki és
egzisztenciális okokból is jó, ha egy színész társulat-
hoz tartozik. Itt, Nyíregyházán sok kedves emberrel ta-
lálkoztam, természetes módon alakultak ki mély barát-
ságok, a sok fiatal színész mellett a tapasztalt kollégák
is nyitottak, gyorsan befogadtak. Legnagyobb örömöm-
re három új elõadás részese lehetek az elõttünk álló
évadban, ráadásul mindhárom helyszíne a Krúdy Ka-
mara a maga egyedi atmoszférájával. Szép szerepek
várnak, izgalmas, kihívásokkal megtûzdelt évadnak
nézek elébe.

– Más munkáid még megmaradtak?
– Vannak, amelyeket már kijátszottunk, itt-ott azon-

ban, ha minden jól megy, várnak feladatok. Semmi jó-
nak nem vagyok elrontója, ha nem ütközik a nyíregy-
házi munkákkal, megyek szívesen ahova hívnak, mert
életem alkotó eleme és része a nyüzsgés és a rohanás.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Engem foglalkoztatott ez a kérdés, illetve hogy a zenés
színház nálunk miért nem mûködik úgy, mint az angol-
szász területeken. Errõl írtam a szakdolgozatomat, úgy-
hogy sokáig tudnék beszélni a témáról.

– Engem arra tanítottak az egyetemen, hogy a szí-
nész – angolszász területen mindig! – all round kép-

 Jenõvári Miklós
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Összekötni a Kárpát-medence magyarságát – ez a cél-
ja az Otthonról Haza címû rendezvénysorozatnak, mely-
nek részeként minden szomszédos országból indultak
határon átívelõ, 3–9 napos vándor kerékpártúrák. Hét-
fõn Beregszászról érkezett delegáció két keréken a me-
gyeszékhelyre, akik táncos-lapcsánkás fogadtatásban ré-
szesültek, kedden délelõtt pedig a városvezetéssel és
Nyíregyháza országgyûlési képviselõivel megkoszorúz-
ták a nemzeti összetartozás emlékmûvét, majd tovább-
indultak a fõváros felé.

Taps fogadta a Nyíregyháza fõterére érkezõ zarándok
csapatot hétfõn délután. A kárpátaljai biciklisták 130 kilo-
méter után gurultak be a Kossuth térre, s a zászlóvivõ egy
rögtönzött beszéddel köszöntötte a fogadásukra összese-
reglett nézõket: „Árpád apánk és a hat vezére azt üzeni
Nyíregy lakosainak, hogy aki magyar, szeresse egymást!”

ÖSSZETARTOZUNK

Az önkormányzat nevében Jászai Menyhért alpolgár-
mester köszöntötte a kerékpáros delegációt, aki elmond-
ta, egy szimbolikus nemzetegyesítõ missziót teljesítenek
a vállalt túrájukkal. – Éljen magyar bárhol a világon, össze-
tartozunk, egy vérbõl valók vagyunk. Számunkra, akik itt
vagyunk ebben a viharvert sarokban, a kelet-magyaror-
szági régióban, a Kárpát-medencében, ez különösen fon-
tos, így Nyíregyháza számára is. Ezt tevõlegesen is meg-
mutatjuk azokkal a programokkal, amelyekkel jelen va-
gyunk Kárpátalján.

A lapcsánkás uzsonnát megelõzõen az Ifjú Igrice Tánc-
együttes adott a vendégeknek ízelítõt abból, milyen pá-
ratlanul gazdag is a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nép-

OTTHONRÓL HAZA – KERÉKPÁROS ZARÁNDOKOK KÁRPÁTALJÁRÓL

hagyomány, majd este a Mandala Dalszínház Hiszek egy
hazában címû zenés, történelmi mûsorára voltak hivata-
losak a Sóstói Múzeumfaluba. Kedden reggel pedig már
Nagy Csaba tárogatómûvész a hungarikummá emelt hang-
szerrel idézte meg a Rákóczi kort, melynek számos le-
nyomata van Kárpátalján.

Történt mindez Nyíregyháza legújabb emlékhelyénél,
a júniusban felavatott nemzeti összetartozás emlékmûvé-
nél, ahol dr. Ulrich Attila alpolgármester azt mondta, a
szobor megszületése is széles összefogás eredménye, mely
az egyik legkifejezõbb Magyarországon. – Az emlékmû-
nek az alja egy honfoglalás kori hajfonat korong, a fának
a gyökerei a mélybe mennek – több ezer éves vándorlás
elõzte meg a magyar törzsszövetség hazakeresését. Az ágai
a magasba nyúlnak, a napkorona pedig lényegében a nem-
zetünknek a határtalanságát is jelképezi.

NEMZETEGYESÍTÕ ERÕ

Nyíregyháza mindkét országgyûlési képviselõje is kö-
szöntötte a Kárpátaljáról Budapestre, az augusztus 20-i
ünnepségre tartó vándorokat. Dr. Szabó Tünde (FIDESZ-
KDNP) kiemelte, a kerékpározás az egyik legnépszerûbb
mozgásforma világszerte, a sportnak pedig nemzetegye-
sítõ ereje is van, gondolva az olimpián nemrég közösen
megélt sikerekre, mikor 15 millió magyar szíve dobbant
egyszerre. – Ez is azt jelenti, hogy a sporton keresztül bi-
zony tudjuk erõsíteni a nemzetünket, hazánkat, és ez az
összetartó, közösségteremtõ erõ semmi másban nem tud
így megmutatkozni, csak a sporton keresztül.

Dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-KDNP) kiemelte, az elmúlt
tíz év a nemzeti újraegyesítés és büszkeség évtizede volt,
melynek egyértelmû kezdeteként 2010-ben megszavazta
a parlament a kettõs állampolgárságról szóló törvényt, mely
azt üzente, nincs többé külön anyaországi és határon túli
magyar, még ha a fogalmakat használjuk is. – A lélekben
történõ egyesítés után jogilag, dokumentum szintjén is
megtörtént a magyarság egyesítése, éljen bárhol a vilá-
gon.

BRINGÁS ÖSSZEKÖTÉS

A rendezvény a nemzeti összetartozás emlékmûvének
koszorúzásával zárult. A kárpátaljai résztvevõk továbbin-
dultak Gyöngyös irányába, hogy az államalapítás ünne-
pén a fõvárosban találkozzanak az Õrvidékrõl, Felvidék-
rõl, Délvidékrõl, Muravidékrõl és Erdélybõl érkezõ kerék-
páros túrázókkal – így kötik össze a Kárpát-medencét brin-
gával a Lajtától a Kárpátok csücskéig.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ÕSSZEL ISMÉT LESZ EXTRÉM
TEREPAKADÁLYFUTÓ VERSENY

Már hagyomány, hogy a nyíregyházi
székhelyû  Extreme  Trail  Hungary Sport-
egyesület õsszel terepakadályfutó versenyt
rendez a fantasztikus helyszínt nyújtó
Aquarius Élmény- és Parkfürdõben, illetve
a gyönyörû Sóstói-erdõben! Idén szeptem-
ber 11-én várják az extrém sportot kedve-
lõket!

– A koronavírus-járvány miatt azt tapasz-
taljuk, hogy nagyon visszaesett a sportolók
kedve a versenyzéstõl. Azonban mi töret-
len lelkesedéssel vágunk újra a szervezés-
be. Mindig kicsit megújulva egyre színvo-
nalasabban kívánjuk kiszolgálni õket –
mondta el megkeresésünkre Benkõ Róbert
egyesületi tag, a verseny egyik szervezõje,
aki kiemelte, ezúttal is egyéni és csapat-
versenyben mérhetik össze ügyességüket és
gyorsaságukat a nevezõk.

ÚJ FELADATOKKAL IS KÉSZÜLNEK

– Várunk minden olyan érdeklõdõt, aki
egy kicsit is ki akar lépni a komfortzónájá-
ból, és részt szeretne venni egy kiváló han-
gulatú akadályversenyen. Az eddig ismert
legnépszerûbb akadályainkon  túl termé-
szetesen – mindenki által teljesíthetõ – új
feladatokkal is készülünk. Az élményen
kívül persze ajándékok is lesznek: minden
résztvevõ és a kísérõik kipihenhetik magu-
kat a Parkfürdõ termálmedencéiben, de
megajándékozzuk a nevezõket egyedi fém
emlékéremmel, befutócsomaggal, és Ext-
reme Trail ajándékokkal is. Köszönjük Nyír-
egyháza város önkormányzatának és a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. vezetésének, hogy
helyt adnak ötleteink megvalósításának és
lehetõséget teremtenek egy kiváló sportese-
mény megszervezéséhez.   

Regisztrálni az egyesület weboldalán lehet (www.extremetrail.hu), ahol a ver-
senykiírás is megtalálható.

Második alkalommal ad otthont Nyíregyháza a One
Belt One Road Nation’s Cup Hungary ifjúsági világkupa-
versenynek. A 16–18 éves fiatal sportolókból álló mezõny
augusztus 20-án rajtol a szabolcsi megyeszékhelyrõl, az
elõzetes nevezések alapján húsz csapat 120 versenyzõje
áll majd rajthoz. Három nap alatt Nyíregyházán, Vásá-
rosnaményban és Ibrányban összesen 243 kilométert te-
kernek majd a résztvevõk.

Az egyetlen hazai rendezésû világversenynek ebben az
évben is Nyíregyháza ad otthont. A mezõny augusztus
20-án, pénteken egy 3,8 kilométeres prológgal kezdõdik
a városban, majd augusztus 21-én két félszakaszt rendez-
nek. Szombaton délelõtt Vásárosnamény környékén egy
majdnem 90 kilométeres távon tekernek a kerékpárosok,
majd Ibrány és környéke következik egy valamivel több
mint 41 kilométerrel, augusztus 22-én, a zárónapon újra
Nyíregyházára jönnek a versenyzõk, akkor 108 kilomé-
tert megtéve.

NEMZETKÖZILEG FONTOS VERSENY

– Ennek a versenynek a jelentõségét két dolog adja. Az
egyik, hogy ez úgynevezett UCI, tehát a Nemzetközi Ke-
rékpáros Szövetség által legmagasabban jegyzett junior
országúti világkupafutam, melyen a versenyzõk világrang-
lista pontokat tudnak gyûjteni. A legtöbb országban a ha-
sonló kategóriájú versenyeket a pandémia miatt törölni
kellett, ezért jóformán vagy csak itt, esetleg Csehország-
ban lehet az idén ilyen kategóriájú versenyen pontokat
szerezni – mondta dr. Princzinger Péter, a Magyar Kerék-
páros Szövetség elnöke. – A másik a magyar kerékpárver-
senyzõk miatt lényeges. A 120 fõs mezõnyben ugyanis 12

KERÉKPÁROS VILÁGKUPAVERSENY A BELVÁROSBAN

magyar fiatal is indul, õk hazai földön, de nemzetközi
környezetben mutathatják meg tudásukat – tette hozzá az
elnök.

TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ

A sportág történetében hatalmas eredmény, hogy közel
száz év után, 2020-ban ismét Magyarország adhatott ott-
hont a nemzetközi versenynek. A kerékpározás a 16 ki-
emelt sportág között szerepel hazánkban. – Látható, hogy
egyre eredményesebb ez a terület, elindult egy nagyszabá-
sú utánpótlás-nevelési program, amelynek köszönhetõen
már odaértek a felnõtt mezõnybe a tehetséges fiatalok és
biztosítani kell nekik a lehetõséget a megmérettetésre. Ez
az elõnyünk a világban már most megmutatkozik – nyilat-
kozta dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, a város
országgyûlési képviselõje a nyíregyházi sajtótájékoztatón.

LEHETÕSÉG NYÍREGYHÁZÁNAK IS

Nincs még egy olyan szabadtéri sportág, ami ennyire
alkalmas egy térség természeti értékeinek, az épített örök-
ségeinek a bemutatására, mint a kerékpározás, illetve ez
az egyik legnézettebb és legnépszerûbb sportág a világ-
ban. Ennek köszönhetõ, hogy Nyíregyháza számára is
számtalan elõnyt jelent, hogy otthont biztosít a verseny-
nek, idén már második alkalommal. – Nagyon jól sikerült
a tavalyi, aminek külön emelte az értékét, hogy egyedül
itt, nálunk sikerült megrendezni. A mi városunk egy sport-
és vendégszeretõ város, a kerékpáros élet pedig nagyon
aktív lett. Az elmúlt tíz évben ezt nagyban segítette az
infrastruktúrafejlesztés, aminek eredményeképpen 80 ki-
lométeres városi kerékpárút-hálózattal rendelkezünk –
mondta a város polgármestere, dr. Kovács Ferenc.

RÉSZLEGES LEZÁRÁSOK A VÁROSBAN

A város több nemzetközi kerékpárverseny helyszí-
néül is szolgált már az elmúlt években. A városlakók
türelmét és megértését kérik a szervezõk az útlezárá-
sok miatt, de mindenkit várnak szurkolni a belvárosi
szakaszra is, hiszen egy látványos útvonalon érkez-
nek célba a sétáló közepén. Azt kérik, pénteken és
vasárnap mindenki tájékozódjon még indulás elõtt a
korlátozásokról Nyíregyházán a verseny idején – en-
nek részleteit múlt heti számunkban közöltük, s most
is elolvashatók a nyiregyhaza.hu városi webportálon.
A díjátadó a Kossuth téren lesz vasárnap, augusztus
22-én.
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ÚJ KENYÉR ÜNNEPE A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
Augusztus 20. államalapító királyunk ünnepe, ugyan-

akkor ez a nap az új kenyér ünnepe is. A Sóstói Múzeum-
falu idén is izgalmas programokkal várja majd látogatóit
pénteken.

„Míg Isten lesz, kenyér is lesz.” Tartja a kenyér nélkü-
lözhetetlenségét kiválóan hangsúlyozó szólás. A falusi la-
kosság és a városi családok egy része az elõzõ század
közepéig maga készítette a család táplálásához szüksé-
ges kenyeret. Becsben tartása, tisztelete még a 20. szá-
zadban is elevenen élt. Ma már természetes számunkra,
hogy az élelmiszerboltba besétálva megvásároljuk a napi
étkezéshez szükséges kenyeret és el sem tudjuk képzelni,
hogy mennyire központi szereplõje volt ez az alapvetõ
étek a paraszti társadalomnak, mennyi munkával járt elõ-
állítása és persze ebbõl kifolyólag mennyi hagyomány,
szokás, hiedelem fonódik köré. A kenyér alapvetõ táplá-
lék volt: a család jólétének, bõségének, termékenységé-
nek szimbóluma. Nem véletlen, hogy számos mágikus
eljárás is társul a kenyérkészítés mûveletéhez, a sütés min-
den fázisához kapcsolódott valamilyen kísérõ cselekmény.

FELELEVENÍTIK A HAGYOMÁNYOKAT
A Sóstói Múzeumfaluban az új kenyér ünnepén felele-

venítik a hagyományokat: beindítják a matolcsi száraz-
malmot, és felvonul az „In Ferro Veritas” középkori ha-
gyományõrzõ csoport, akik egész napos bemutatóval vár-
ják a látogatókat az Árpád-kori faluban. Kihirdetik a „Gaz-
daasszony vagy gazda kovászos kenyere” elnevezésû ver-

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

Utazók a könyvtárban
Sipos László (PhD, az ICOMOS Magyar Nemzeti Bi-

zottság tagja) Buenos Aires – Világváros extrákkal címû
vetítettképes elõadása.

Idõpont: 2021. augusztus 24. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Konferenciaterem.

Kovácsné Botrágyi Mónika festménykiállítása
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Kamaraterem.
Megtekinthetõ: 2021. augusztus 24-éig.

ZENE SÓSTÓN

Augusztus 21., szombat 18.30 Kaland Old Rock –
instrumentális gitárzene

Augusztus 25., szerda 18.30 Under the Mask – rock-
zene

Helyszín: Sóstói Piac

seny gyõztesét, a gyermekeket pedig a Burattino Bábszín-
ház elõadása és a kenyér élettörténetét bemutató interak-
tív játék várja, de lesz körhinta és népi játszóudvar is. A
program részeként, a hagyományoknak megfelelõen a fa-
luközpontban hálaadó református istentiszteletet tartanak.
Igét hirdet Kósa László református lelkipásztor. Az isten-
tiszteletet az új kenyér megáldása és kóstolója követi.

IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

Megnyílik a múzeumfalu új idõszaki kiállítása is
„ Varotam ez keszkenöt jo szivel – A beregi kereszt-
szemes hímzés” címmel.

A látogatók kézmûveskedhetnek is: lehetõség lesz szö-
vésre, gyertyamártásra, nemezelésre, bõrözésre, illatzsák
és szalmadísz készítésére, fazekaskodásra, vagy akár
gyógyteakóstolásra is. A mûhelyekbe újra élet költözik,
láthatják, hogyan dolgozik a kovács, a mézeskalács-ké-
szítõ, a kádár, és hogy hogyan zajlott a nagymosás.

TÖBB SZÁZ KISCIPÓT KIOSZTANAK
A múzeumfalu vendégei lesznek a Nemzeti Agrár-

gazdasági Kamara munkatársai, akik a nap során több
száz kiscipót fognak kiosztani a Magyarok Kenyere
adományozói program keretében mindazoknak, akik
a kenyér útját végigjárják.

A rendezvény ingyenes és a részvétel védettségi iga-
zolvány nélkül lehetséges!

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
Black Comedy – a Veres1 Színház elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 16. helyett elõreláthatólag no-

vemberben
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

Média és lemezbörze
Idõpont: 2021. augusztus 28. 10.00–15.00
Árusok regisztrációja: augusztus 26-ig.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ terasza (Nyír-

egyháza, Szabadság tér 9.).

Alkotó Idõsek kiállítása
A tárlat augusztus 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ emeleti

kiállítóterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ

AUGUSZTUSI ELÕADÁSOK

Szombat 16.00
21. és 28. – Vitéz László kalandjai

Vasárnap 10.00
22. – Nyuszikaland

29. – Ki altatta el a tejet?

Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont
„B” épület II. emeleti bábszínházter-
me.
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„ISTEN HOZTA, SZENTATYÁNK!” –
A PÁPALÁTOGATÁS 30. ÉVFORDULÓJÁRA
„Íme István, Magyarország királya, a szent, aki lerak-

ta házatok alapjait. Rá vonatkoztathatók Krisztus szavai
a hegyi beszédben, arról a bölcs emberrõl,
aki sziklára építette a házát. Az õ háza a ti
házatok.” Harminc évvel ezelõtt, 1991.
augusztus 20-án II. János Pál pápa e
szavakkal búcsúzott az államalapí-
tó királyát ünneplõ magyar néptõl
a budapesti Hõsök terén.

A rendszerváltozás utáni elsõ
évek egyik nagy eseménye volt,
hogy a pápák közül elsõként II. Já-
nos Pál pápa hazánkba látogatott.
Ötnapos programja 1991. augusztus
16-án Esztergomban, egy szabadtéri
szentmisével vette kezdetét. Régiónk
szempontjából kiemelkedik az augusztus
18-i nap, amelynek délelõttjén Máriapócson bi-
zánci szertartású szentmisét mutatott be, majd délután
Nyíregyházára érkezett, este pedig a Debreceni Refor-
mátus Nagytemplomban ökumenikus igeliturgián vett
részt és találkozott a magyarországi nem katolikus egy-
házak képviselõivel, valamint megkoszorúzta a protes-
táns gályarabok emlékmûvét.

A pápa feszített programjának Nyíregyházán a pihe-
nés percei jutottak. Máriapócson helikopterbe szállt,

amely a Városi Stadion gyepszõnyegén landolt. Innen
pápamobillal tette meg a közel két kilométeres utat a

görögkatolikus püspöki palotához. Az út két
oldalán éljenezve fogadták az emberek,
akik közül bizonyára sokak emlékeze-
tében megmaradt az integetõ és áldást
osztó pápa alakja. A pápa a püspöki
palotában fogadta a házban lakó
papok családtagjainak köszönté-
sét, majd megebédelt és pihent. 16
órakor ismét pápamobil vitte a sta-
dionhoz, ahonnan helikopterrel

Debrecenbe utazott.
Tóth Sándor Munkácsy-díjas szob-

rászmûvészt érte az a megtiszteltetés,
hogy a pápalátogatás emlékére elkészít-

hette a Magyar Katolikus Püspöki Kar hiva-
talos emlékérmét. A bronzérem elõlapján II. Já-

nos Pál pápa látható a korpuszos pásztorbottal a kezé-
ben, oldalt a Szent Jobbot õrzõ ereklyetartó, körben
latin nyelvû felirat a pápa magyarországi útjáról (ké-
pünkön). A hajdúdorogi püspök emlékérmén a pápa
mellett a könnyezõ Mária kegyképe utal a máriapócsi
látogatásra.


