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KERÉKPÁROS FÕVÁROS

A nemzetközi figyelem ismét Nyíregyházára irányult: idén második alkalommal adott otthont Nyír-
egyháza a One Belt One Road Nation’s Cup Hungary ifjúsági világkupaversenynek. Az esemény érté-
két növelte, hogy ez a Nemzetközi Kerékpáros Szövetség által legmagasabban jegyzett junior ország-
úti világkupafutam volt, s mivel a legtöbb országban a hasonló kategóriájú versenyeket a pandémia
miatt törölni kellett, jóformán csak itt lehetett idén pontokat szerezni. (14. oldal)

ASZFALTOZÁS, ÚTJAVÍTÁS VÁROSSZERTE
A végéhez közelít a nagyfelületû útjavítás Nyíregyházán.

A város területén összesen 20 utcában zajlik vagy zajlott
kisebb-nagyobb felületen aszfaltozás, közel 20 ezer négy-
zetméteren, amely mintegy 130 millió forintos forrásból
valósult meg. A korábbi kopó aszfaltréteg felmarását köve-
tõen történt az aknafedlapok szintbe emelése, az új aszfalt
leterítése és a szükséges burkolati jelek felfestése.

Az idei évre tervezett nagyfelületû útjavítás érintette a
belvárost, a Jósavárost, Sóstót, Nyírszõlõst, Rozsrétszõlõt,
az Érkertet és a Hímes városrészt is. A kivitelezõ az ütem-
tervet úgy készítette el, hogy rövid idõ teljen el a marási
munkálatok és az aszfaltozás között, ezáltal a lehetõ legrö-
videbb ideig korlátozzák a közlekedõket – errõl Dicsõ Pé-
ter tájékoztatta szerkesztõségünket. A kivitelezés jó ütem-
ben zajlik, a helyszínek háromnegyedén, köztük a belvá-
rosban is már befejezõdtek a munkálatok. – Július végén
kezdõdtek a munkálatok, 14 helyszínen már elkészült az
aszfaltozás, és jövõ hét elejére a fennmaradó öt helyszínen
is be fog fejezõdni a munka, melyhez több mint 2 ezer ton-

na meleg aszfaltot használtak fel – mondta. A NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója hozzátette, a
felmart aszfaltot – mint minden évben, idén is – újrahasz-
nosítják; a NYÍRVV telephelyére szállítják, majd azt zúzott
köves utak stabilizálásához használják fel a késõbbiekben.

ÉPÍTENEK IS
Ezzel párhuzamosan a földutak aszfaltozása is zajlik

városszerte, ötmilliárd forintos kormányzati támogatásból.
Információink szerint az Ereszalja-Szarka utcáknál a szik-
kasztóárkok és a padka építése történik, míg a Hegedû
utca – Tallér köznél a csapadékvíz-szikkasztó rendszer
kiépítése, részleges forgalomkorlátozás mellett. A Hatház
utcában a csapadékcsatornát építik, a  Hajlás  utcán jövõ
hétre tervezik a kiemelt szegély és a víznyelõ aknák épí-
tését, valamint az ivóvízvezeték és tûzcsap kiváltási mun-
kálatokat, a  Szamos  utcán szintén jövõ héten kezdõdhet
a szegélyépítés. Egy másik program keretében kedden
megkezdõdött a Kállói úti körforgalomban a burkolati je-
lek festése és a közlekedési jelzõtáblák kihelyezése.

Szerdán elkészült a Korányi Frigyes utca, Kemecsei út
csomópont és az itt található vasúti átjáró aszfaltozása, a
jövõ hétig pedig hátravan még a Lengyel, a Gádor Béla,

a Zenit, a Bem és a Nyírség utca aszfaltozása

INDUL A VIDOR!

Ma kezdõdik a VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléje. Visszatérnek a Kossuth téri ingyenes
nagykoncertek is, igaz, védettségi igazolvánnyal, karszalaggal. (Részletek újra a 12. oldalon.)



2021. AUGUSZTUS 27.

AKTUÁLIS

2

LÁTVÁNYTERVEKEN AZ ÚJ VÁROSI STADION
Mint ismert, Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény-

fejlesztése a Nemzeti Stadionfejlesztési Program kereté-
ben valósul meg Magyarország Kormánya támogatásá-
val. Június végén arról adtunk hírt, hogy ereklyéket vi-
hettek haza a Városi Stadionból az érdeklõdõk, miköz-
ben készül az új létesítmény építési engedélyezési terv-
dokumentációja. Az építtetõ a Beruházási Ügynökség fel-
adatait ellátó  BMSK  Zrt., mely kérésünkre elõzetes lát-
ványterveket is küldött – a friss információk mellé.

Az építkezés elsõ fázisa a bontás. A fõvállalkozó az
Építõ- és épületkarbantartó Zrt. és a NYÍR-WETLAND
Generál Zrt. által alkotott konzorcium. A teljes munkate-
rület zárt kerítéssel történõ körülhatárolásának befejezé-
sét követõen, augusztus 23-án kezdték meg a bontást.

BONTÁSI MUNKAFOLYAMAT
A látványosabb munkafolyamatok azonban a napok-

ban kezdõdnek. A BMSK Zrt. tájékoztatása szerint a vál-
lalkozó a bontási munkák megkezdését követõ elsõ hé-
ten az épületeken belüli bontásokat és elõzetes feltáráso-

kat, a második héten az elõzõek mellett a nyílászárók,
kiegészítõ acél-, illetve lakatos szerkezetek, korlátok bon-
tását, deponálását végzi. A harmadik héttõl kezdõdnek
meg a nagyobb volumenû, komolyabb, nagy erejû mun-
kagépeket, emelõgépeket igénylõ bontási munkák, töb-
bek közt a tetõfedés és acélszerkezetek, a beton-, vasbe-
ton szerkezetek, falak és egyéb szerkezetek bontása.

ZAJOSABB HÉTKÖZNAPOK,
SZABÁLYOKAT BETARTVA

S hogy mennyiben fogja ez érinteni a környéken lakók
életét? Az épületek és földsáncok bontása során nagy

mennyiségû beton- és téglatörmelék, föld és homok ke-
letkezik. Az építés során nem hasznosítható bontott anya-
gok elszállítása folyamatosan fog történni. Zajjal járó te-
vékenységet a vállalkozó – az ígéretek szerint – munka-
napokon végez majd, különös figyelmet fordítva a zaj- és
rezgésvédelmi elõírások betartására, illetve a közúti köz-
lekedés zavartalanságára.

AMI FOLYAMATOSAN HASZNÁLHATÓ
A tájékoztatás szerint a beruházás a legtöbb, stadiont

környezõ sportpálya és a kondipark, strandröplabda-pá-
lya területét, illetve a teke szakosztály épületét, a tenisz
klubépületet és a fedett csarnokot nem érinti, így ezek
használata továbbra is biztosított lesz, a fejlesztés idõ-
szakában is. A körülhatárolt munkaterületen belüli léte-
sítmények (pl. futókör) használata a munkaterület fõvál-
lalkozó részére történõ átadását követõen már nem le-
hetséges.

PLUSZ FUNKCIÓK
A BMSK közölte, jelenleg is az építési engedélyezési

tervdokumentáció készítése zajlik. A sportcélú fejlesztés

MEGERÕSÍTETT KAPCSOLATISKOLAKEZDÉSI VÁSÁR

Soha nem látott érdeklõdés volt a va-
sárnap hagyományteremtõ szándékkal
megtartott Iskolakezdési Vásáron, több
mint százan regisztráltak a Búza téri pi-
accsarnok területén megrendezett börzé-
re – tájékoztatott a szervezõ NYÍRVV
Nonprofit Kft.

Az eseményre bárki jelentkezhetett, aki
új gazdát keresett gyermekei régi tansze-
reinek – és bõven voltak, akik igénybe vet-
ték ezt a lehetõséget. Szép számban gye-
rekek is árulták színes kis portékájukat,

megunt tolltartójukat, hátizsákjukat. A vá-
sár egyik célja a gyerekeknek is megadni
a piacozás élményét. Hiszen sokan szeret-
nek „boltosat” játszani, vagy egymás kö-
zött elcserélni az iskolában az írószereket
– most pedig, akár a felnõttek, kipróbálhat-
ták „élesben”, éppen ezért a 14 éven aluli-
ak regisztrációs díj nélkül pakolhatták ki a
portékáikat. A városüzemeltetõ cég marke-
tingesei hozzátették: hagyományteremtõ
szándékkal szervezték meg a vásárt, sze-
retnének a jövõben több hasonló tematikus
vásárnak is helyet adni a Búza téri piacon.

Újabb aláírással erõsítettük meg a Szat-
márnémeti és Nyíregyháza között fenn-
álló 20 éves testvérvárosi kapcsolatot –
jelentette be hivatalos Facebook-oldalán
dr. Kovács Ferenc csütörtökön.

– Polgármester kollégámmal, dr.
Kereskényi Gáborral írtuk alá az errõl szóló
dokumentumot Szatmárnémetiben, az ott
zajló XX. Partiumi Magyar Napok kereté-

ben. A megerõsítés alapjául azon szoros
és sokrétû kapcsolatok szolgálnak, ame-
lyek a két város önkormányzatai, intézmé-
nyei, gazdasági és civil szervezetei, vala-
mint polgárai között az eltelt húsz évben
jöttek létre.  Aláírásunkkal egyben arra tet-
tünk ígéretet, hogy a következõ években
is szorgalmazzuk az együttmûködés továb-
bi fejlesztését és a baráti kapcsolatok ápo-
lását – áll a városvezetõ bejegyzésében.

során megvalósuló stadion funkcióját tekintve labdarúgó
sportlétesítmény lesz, mely késõbbiekben alkalmassá te-
hetõ egyéb funkciók kiszolgálására is. A beruházás része
egy különálló, a stadion és a sporttelep üzemeltetéséhez

szükséges funkcióknak helyet adó Szabadidõ Centrum
épület és egy futókör megvalósítása is, valamint a stadion
közvetlen környezete is megújul. A Szabadidõ Centrum
épület helyet ad fitneszteremnek, öltözõknek, zuhanyzók-
nak, büfének terasszal, szertárnak.   (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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KÕBE VÉSETT TÖRTÉNELEM NYÍREGYHÁZÁN
EGYÉNI ÉS KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEKNEK ÁLLÍT EMLÉKET A LAPIDARIS

IDÉN IS KAPNAK TANSZERCSOMAGOT A KISDIÁKOK
Közel 12 millió forintért vásárolt füzetet és írószere-

ket az önkormányzat, mellyel 2014 óta megajándékozza
a kisiskolásokat. Emellett a jogosultak utazási kedvez-
ményt és pénzbeli támogatást is kapnak. Éves szinten
mintegy 30 millió forintot fordít támogatásra a város.

Füzet, rajzlap, ragasztó. Zsírkréta, radír, gumis dosszié.
Játékpénz, hegyezõ, órarend, vízfesték és öntapadós tan-
könyvborító is szerepel azon a listán, ami szerint összeál-
lították a tanszercsomagot. Évek óta kedveskedik ezzel az
ajándékkal a város az alsó tagozatos diákoknak, illetve
szüleiknek.

PANDÉMIÁS HELYZETTÕL FÜGGETLENÜL
– Ebben a pandémiás költségvetésünkben is szerepel a

A tanszertámogatás nagy része ebbõl van finanszírozva,
de pénzbeli támogatás is van. Az már rászorultsági ala-
pon történik, illetve a csomagnak része a tömegközleke-
dés támogatása is – sorolta a részleteket bemutató sajtótá-
jékoztatón dr. Kovács Ferenc polgármester.

TÖBBFÉLE KEDVEZMÉNY
A jogosultságot a város jegyzõje állapítja meg. A rend-

szeres gyermekvédelmi kedvezményre, de a felsõokta-
tásban tanuló hallgatók ösztöndíjára is pályázni kell. A
város a nyíregyházi családokat támogatja, de a számok
szerint a kisiskolások 8–10 százaléka nem itteni lakos. A
szülõ e szerint nem ritkán a munkahelyéhez közeli isko-
lába hordja gyerekét. Hogy ne maradjanak õk sem aján-
dék nélkül, az iskolák alapítványi támogatással szokták

tanszertámogatás. Ez most azt jelenti, hogy 4588 általá-
nos iskolás, 1–4. osztályban tanuló, nyíregyházi lakcím-
kártyás gyerek kap kétezer forint értékû – nagyker áron
számított – tanszertámogatást. Ez 11 millió 600 ezret is
meghaladó összeget jelent, de valójában az önkormány-
zatunk 30 milliós nagyságrendben támogatja a diákokat.

pótolni a nem nyíregyházi lakóhelyû diákok tanszercso-
magját.

2014 ÓTA RENDSZERESEN
– Ezt azért tartjuk fontosnak, mert a város jövõje szem-

pontjából kiemelt jelentõségû. Már 2014 óta minden év-
ben biztosítjuk. A város jövõjét meghatározza, hogy a
gyerekeink milyen körülmények között tanulnak. Ezzel is
szeretnénk segíteni a szülõknek, és ez a támogatás attól
független, hogy milyen fenntartásban mûködik az iskola –
fogalmazott a polgármester. E szerint az egyházi iskolák
tanulói is megkapják a csomagot, melyet a következõ hé-
ten szállítanak az iskolákba, és legkésõbb az elsõ tanítási
napon eljut a gyerekekhez.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Az emlékek megõrzése a legfõbb célja annak a hazai
fejlesztésnek, mely embert és építményt, emlékhelyet tart
meg az örök emlékezetben. Nyíregyházán is a kultúra
ápolása és a turizmus fejlesztése a feladata annak a 14
darab, tenyérnyi nemes porcelánnak, mely bekerül egy
adott rendszer adatbázisába. Így lesz elérhetõ közkincs
a Kossuth-szobor vagy a városháza épülete.

A lapidaris latin eredetû szó, kõbe vésett tömör írást
jelöl, mely embernek, épületnek állít emléket az örökké-
valóság számára. Személyes életünk, családunk múltja
mellett középületek, szobrok, közösségi pontok tárházát
gyûjti és kezeli az a cég, mely Nyíregyházán is megjelent.

INFORMÁCIÓK, DIGITÁLISAN lett a Lapidaris – tájékoztatott az Olinform System Kft.
ügyvezetõje, Simon András. Akire, amire emlékezünk, az
nem múlik el. Egy ma már nemzetközivé szélesedett prog-
ram épül, melyrõl egy chip segítségével, akár mobiltele-
fonnal is információt kaphatunk. Tíz nyelven ad tájékoz-
tatást az útvonaltervezõvel ellátott gyûjtemény, és külföld-
rõl is elérhetõ. Lengyel- és Spanyolország, Svájc és Né-
metország is szerepel a nemzetközi adatbázisban.

CHIPPEL ELLÁTOTT PORCELÁN KÖR
– Ez egy hollóházi porcelán, a manufaktúra gyártja ne-

künk ezt a terméket. Ebben egy NFC chip van. A mai kor-
nak megfelelõen majdnem az összes mobilkészülék tud
már kommunikálni ezekkel, így gyors információt kapha-
tunk az adott helyen az adott emberrõl vagy az adott em-
lékmûrõl. Nyilván mindig az adminisztrátor dönti el, hogy
milyen információt tölt fel. A mi célunk az emlékek meg-
õrzése volt. Ez két részbõl áll. Van az emlékmûnek egy
rövid leírása, illetve mindig hozzákapcsolunk egy sze-
mélyt. Ennek a személynek vagy az élettörténetét írjuk le,

vagy azt, hogy az adott városhoz, településhez milyen
kötelék fûzi õt hozzá – folytatta a vendég.

SOKAT ÍGÉRÕ ALKALMAZÁS
Partner lett az emlékgyûjtésben a nyíregyházi önkormány-

zat, így kora õsszel 14 helyen jelenik meg a hollóházi porce-
lán embléma. Például a város- és megyeháza, a római és
görögkatolikus templom épületén, a Bessenyei- és Jósa-szo-
bor talapzatán, illetve emlékkövén. – A cél egyrészt, hogy a
belvárosban sétálók tudjanak információt kapni ezekrõl az
épületekrõl. De a fejlesztés sokkal többet ad, mintsem az
ember hozzáérint egy NFC-s alkalmazásos telefont ehhez a
kõhöz. Interaktivitásra szeretnénk az embereket rábírni,
ugyanis lehet megjegyzéseket tenni az admin felület kezelõ-
jének, lehet írni, fotókat feltölteni az épületekrõl, ahol a nagy-
szülõk, dédszülõk látszanak egy másik világban, egy másik
környezetben – fogalmazott dr. Ulrich Attila alpolgármester.
Megszületett a lehetõség arra, hogy így tanuljunk, tanítsunk
és teremtsünk értéket, azzal, hogy bevonjuk a digitális vilá-
got Nyíregyháza történetébe – hangzott el a tájékoztatón.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

– Olyan indíttatásból indult, hogy mind a partnerem –
Berencsi Máté –, illetve a másik ötletgazda és én is, ha-
sonló tapasztalatokkal rendelkeztünk. Információkat sze-
rettünk volna kapni elhunyt hozzátartozóinkról, de nem
volt, aki meséljen. Ebbõl az indíttatásból kezdtünk bele
ennek a projektnek a fejlesztésébe. Ennek az eredménye

Simon András ügyvezetõ és dr. Ulrich Attila alpolgármester

Dr. Kovács Ferenc polgármester mutatta be a csomagokat
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ZSINDELYES ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL VOLT A MÚZEUMFALUBAN
Zsindelyes Összmûvészeti Fesztivált tartottak szomba-

ton. A Sóstói Múzeumfaluban született újjá az egy évti-
zeddel ezelõtt még Érpatakon tartott, most is sokakat von-
zó, neves rendezvény.

A jelzõbõl sejthetõ, hogy volt ott sok minden: a népi
kultúrát képviselõ fellépõktõl, a tradicionális ízek kóstolá-
sán át a népi iparmûvészetig és vásárig, kézmûveskedésig,
a mesterségek bemutatásáig, s a népi játékokig egyfelõl.
Másrészt a tizenéveseknek kedvezve például népszerû
youtuberek és az újfehértói Roxane zenekar is felléptek a
kisszínpad kínálatában.

PÁLINKA LOVAGRENDEK
A nagyszínpad egyik látványossága pedig a sztárfellé-

põk mellett a Magyar Pálinka Lovagrend, valamint a Sza-
bolcsi, továbbá a Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend tagja-
inak felvonulása volt, melyet az ünnepi beszédek követtek.
Nyíregyházán elõször, hiszen a hírneves fesztiválnak a múlt
évtized elejéig helyet adó érpataki terület beépült, most már
a Zsindelyes Cottage turisztikai komplexum foglalja el.

NYÍREGYHÁZÁRA KÖLTÖZÖTT A RENDEZVÉNY
Dr. Ulrich Attila alpolgármester a városvezetés nevé-

ben köszönetet mondott azért, hogy a Zsindelyes brand
képviseletében az ötletgazda, Papp József úgy döntött, a
múzeumfaluban éleszti újjá kilenc év elteltével a rendez-
vényt. – Tette ezt azért, mert van egy olyan alapelve, ami
a múzeumfalu jellegével is egybevág: az értékteremtés,
az értékmegõrzés és az értékek átadása, amellett, hogy
nemzeti italunkat, a magyar, eredetvédett pálinkát is ki-
csit promótáljuk.

A rendezvényen dr. Nagy István agrárminiszter szintén

köszönetet mondott Papp Józsefnek és csapatának, még-
pedig azért, mert a pálinkából XXI. századi terméket ké-
szített, amire büszkék lehetünk, s mely bárhol a világon
megállja a helyét. Egyben a fogyasztóknak is, akik a pá-
linkát, mint hungarikumot szeretik és hisznek benne, s
ezáltal tudatos vásárlóként a hazai terméket preferálják,
ami fontos a mai világunkban.

KIEMELKEDÕ NEMZETI ÉRTÉK
A tárca vezetõje meglepetéssel érkezett. – Örömhírrel

érkeztem, szeretném megosztani önökkel, hogy az
újfehértói fürtös meggy magyar értéktárba történõ felvéte-
le alkalmából egy oklevelet szeretnénk kibocsátani és át-
adni Papp József számára, hiszen kiemelkedõ nemzeti
értékké vált az újfehértói fürtös meggy a pálinka után. Ez
olyan teljesítmény, eredmény, olyan több évtizedes mun-
ka gyümölcse, amit neki köszönhetünk, s amelyre méltán
lehet büszke – mondta dr. Nagy István.

A FÜRTÖS MEGGY SIKERTÖRTÉNETE
Az oklevelet átvevõ Papp József a fesztivál újjáélesztésé-

nek egyik okát abban jelölte meg, hogy családi vállalkozá-
suk 30 éve kapta meg az elsõk között a minõségi pálinka
elõállításához a mûködési engedélyt. A másik, hogy egy húsz
évvel ezelõtti konferencián álmodta meg a gyümölcs, a für-
tös meggy sikertörténetét – és csapatával cselekedett is érte.

– Húsz év munka van abban, hogy az újfehértói fürtös
meggybõl olyan terméket állítsunk elõ, amely megkapta a
magyarországi földrajzi árujelzõ oltalmat, és az EU vé-
dettségét is, az újfehértói meggypálinka és most már az
újfehértói meggy is. Ezen túlmenõen a hungarikum bizott-
ság az újfehértói meggypálinkát és a fürtös meggyet is ki-
emelkedõ nemzeti értékké nyilvánította – emelte ki.

TÖMEGVONZÓ ÉLÕ KONCERTEK
S bár a Zsindelyes rendezvénye már nem pálinkafeszti-

vál, a hungarikum is fõszereplõje volt a napnak. A nagy tö-
meget vonzó rendezvény egyik sztárvendége a TNT együt-
tes volt, az EDDA Mûvek pedig éjszakába nyúlóan csalogat-
ta Sóstóra a Zsindelyes Összmûvészeti Fesztivál résztvevõit.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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KATONAI KÖZÉPISKOLÁBAN GONDOLKODIK KÖVETKEZÕ
LÉPÉSKÉNT NYÍREGYHÁZÁN DR. BENKÕ TIBOR

Mint arról beszámoltunk, dr. Benkõ Tibor lett Nyír-
egyháza új díszpolgára. A honvédelmi miniszter az au-
gusztus 20-i, önkormányzati ünnepség keretében vette
át a közgyûlés által odaítélt kitüntetést. A tárcavezetõ a
Nyíregyházi Televíziónak exkluzív interjút adott a ren-
dezvényt követõen, melyben kijelentette, a következõ cél
– a területvédelmi ezred korábbi felállítása és a honvéd
kollégium szeptemberi indítása után – egy katonai kö-
zépiskola és kollégium létrehozása Nyíregyházán.

Dr. Benkõ Tibor a Rózsakert Szabadtéri Színpadon kapta
meg a díszpolgári címet múlt pénteken. Rögtönzött be-
szédében köszönetét fejezte ki a városvezetésnek, vala-
mint a nyíregyháziaknak, majd szerkesztõségünknek adott
exkluzív interjújában hozzátette, fontos helyet foglal el a
szívében ez az elismerés.

LELKÉBEN NYÍREGYHÁZI MARADT
Bár itt született és részben tanult is városunkban, a kato-

nai pálya az ország különbözõ pontjaira szólította, úgy fo-
galmazott, a szívében, lelkében továbbra is nyíregyházi
maradt. Mindig nagyon jó érzéssel mondja azt, hogy õ nyír-
egyházi, szabolcsi. A városvezetés döntése pedig felemelõ
érzés számára, hogy a katonai pályafutása és abból adódó
munkája, amelyet Nyíregyházáért is, a nyíregyházi embe-
rekért, katonákért tesz, most ilyen formában visszaköszön.

SOK KATONÁT ADOTT ÉS AD A VÁROS
– Nagyon hálás vagyok érte és – szoktam mondani – én

ismerem a szabolcsiakat és a nyíregyháziakat, tudom, hogy
õk nagyon elkötelezettek, elhivatottak az ország, a haza
ügye iránt. Nagyon sok katonát adtak a múltban is és most,
a jelenben is a magyar honvédségnek, és úgy gondolom,
ha másért nem, már csak ezért is megérdemli Nyíregyhá-
za, hogy lopjuk vissza a honvédséget. Teremtsünk új ala-
pokat a honvédségnek, hogy méltón tudjunk emlékezni a
múltra – fogalmazott a miniszter.

TÁMOGATTA NYÍREGYHÁZÁT
Dr. Benkõ Tibor méltatásában elhangzott, a miniszter

sohasem szakadt el szülõvárosától, dandárparancsnokként
és vezérkari fõnökként is rendszeres támogatója volt a
nyíregyházi huszártalálkozóknak. Az évek során hathatós
támogatásával és munkásságával elõsegítette a Magyar
Honvédség és Nyíregyháza város vezetése közötti kapcso-
lat fejlõdését, folytonos erõsödését. Ezt is megköszönte dr.
Kovács Ferenc Szent István-napi ünnepi beszédében.

„CSÁBÍTSUK VISSZA A KATONASÁGOT”
– Polgármesterként egyik fontos célom az volt, hogy

ide, a nagy múltú katonavárosba hozzuk, csábítsuk vissza
a katonaságot. Engedjék meg, hogy megragadjam az al-
kalmat és ezúton is köszönetet mondjak Benkõ Tibor hon-
védelmi miniszter úrnak, a segítségéért és a támogatásá-
ért. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy itt mûködik a vitéz
Vattay Antal területvédelmi ezred, s hogy szeptembertõl
megkezdheti mûködését Nyíregyházán a vitéz Mikecz
Kálmán Honvéd Kollégium – sorolta dr. Kovács Ferenc.

ESZKÖZÖK ÉS EMBEREK
A kollégium avatása augusztus 14-én volt. Kérdésünk-

re a miniszter ehhez hozzátette, Magyarország Kormánya
úgy látja, az a biztonsági helyzet és környezet, amelyben
mi most élünk, nem megnyugtató, s arra kell törekednünk,
hogy Magyarország békéje, a magyar emberek biztonsá-
ga mindig garantált legyen, amihez éppúgy szükség van a
honvédség megfelelõ technikai eszközeire, mint kiválóan
felkészített, kiképzett emberekre, akik a hazájuk iránt el-

kötelezettek, lojálisak, rendelkezésre állnak. S a 30 ezer
fõs aktív katonai állomány mellett nagy szerep hárul az
önkéntes tartalékosokra.

FONTOS AZ ÖNKÉNTESSÉG
– Nekünk nagyon fontos, hogy minél több önkéntes tar-

talékos katonánk legyen, és ebben nagyon szépen hala-
dunk. Ez a területvédelmi ezred, ami itt most felállt, most
már több mint négyezer fõt számlál és ezt kell nekünk az
országban is megvalósítani, hogy legalább járásonként egy
olyan katonai kötelék, közösség legyen, amely biztosítja
Magyarország békéjét, biztonságát, az emberek jó meg-
élhetését.

KÖZÖS AKARATTAL
Dr. Benkõ Tibor hozzátette, a területvédelmi ezred felállí-

tása és a honvéd kollégium beindítása az elsõ lépések, hi-
szen – mint a díszpolgári cím átvételénél is megfogalmazta –
szinte a szívébõl ragadtak ki egy darabot, amikor itt az utolsó
laktanya is bezárásra került. A miniszter úgy látja, az elsõ
közös lépések is mutatják, hogy közös erõvel, közös akarat-
tal tudnak közös célt elérni a várossal együttmûködve.

KATONAI KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
– Meggyõzõdésem, hogy ezt Nyíregyháza lakossága is

igényli, hogy legyen itt egy igazi katonai középiskola és ne
„csak” kollégium. Katonai középiskola és kollégium, ahol a
fiatalok megtalálhatják számításukat, hogy akik a honvéde-
lem ügye iránt érdeklõdnek, akik honvédelmi pályára ké-
szülnek, nekik meglegyen az az alapiskolájuk, ami koráb-
ban is volt Nyíregyházán – úgy nevezték, hogy katkó, ugye a
katkósok, hányszor lehet ezt hallani. Ez a következõ lépés,
és természetesen ezzel párhuzamosan a területvédelmi ez-
red létszámának a bõvítése, a feltételek megteremtése.

KATONÁSKODÁS A FELVÉTELIG
A miniszter hozzátette, szeptember 15-tõl beindítanak

egy új, önkéntes katonai szolgálati rendet. Ezt kiajánlották
azon fiatalok számára, akik nem nyertek felvételt a felsõfo-
kú tanintézetekbe, azzal, hogy katonáskodjanak, amíg a
következõ felvételik majd eredményesek lesznek. Szerinte
ez sok fiatalt meg fog érinteni, s egyelõre vágyak és célok
szintjén van, de azt tervezik, hogy aki vállal önkéntes kato-
nai szolgálatot, aki már tesz valamit a hazáért, ezért kapjon
plusz pontot, amit a felvételin majd lehet kamatoztatni.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

OTDK PLUSZ NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyházán találkoztak az OTDK legjobbjai kedd

délután, az egyetemen adták elõ munkájukat és értékel-
ték egymás kutatásait a hallgatók. Alkalmanként a felsõ-
oktatásban tanulók nagyjából 10 százaléka vesz részt a
legnagyobb hazai tudományos seregszemlén.

2021 tavaszán – történetében elõször – online formá-
ban tudták csak megrendezni az OTDK-t. A rendezvény-
sorozatban több mint ötezer hallgató vett részt. A hazai
felsõoktatás legnagyobb hallgatói tudományos seregszem-
léje, az Országos Tudományos Diákköri Konferencia idén
70 éves, most tavasszal 35. alkalommal mérték össze tu-
dásukat a hallgatók. A Nyíregyházi Egyetem adott ott-
hont az OTDK 2 szekciójának is: a Pedagógiai, Pszicho-
lógiai, Andragógiai, Könyvtártudományi Szekciónak és a
Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szek-
ciónak, 2021. április 20. és 22. között. – Ez természetesen
rang és szakmai elismerés számunkra. Úttörõk voltunk
abból a szempontból – több más egyetemmel együtt –,
hogy online kellett megrendezni ezt a konferenciát, s most
pótolhatjuk, 20–30 hallgató mutatja be az elõadását –
nyilatkozta dr. habil. Minya Károly, a Nyíregyházi Egye-
tem oktatási rektorhelyettese.

A LEGJOBBAK VERSENYE
A Nyíregyházi Egyetem diákjai is aktívan részt vettek,

2., illetve 3. helyezett és különdíjas is lett közöttük. A Pe-
dagógiai, Pszichológiai, Andragógiai, Könyvtártudományi
Szekcióban 22 tagozatban, összesen 236 pályamunka ér-
kezett, a Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnoló-
giai Szekcióban 21 tagozatában 155 dolgozatot adtak be
a magyarországi és 5 határon túli intézménybõl. A vára-
kozások ellenére még többen vettek részt idén az OTDK-

n, mint a korábbi években. – Az országban a felsõoktatás-
ban tanulóknak a 8–10 százaléka használja ki azt a lehe-
tõséget, hogy mester-tanítvány viszonyban többet tesz,
mint amit kérnek tõle. Ebbõl lesz az elit: a tehetség, a szor-
galom meg a szerencse, hogy mesterre találjon – mondta
prof. dr. Szendrõ Péter, az Országos Tudományos Diák-
köri Tanács elnöke.

INNOVÁCIÓ ÉS TEHETSÉGGONDOZÁS
Az OTDK történetében most elõször volt úgynevezett

OTDK Plusz kísérõrendezvény, amelyen a tagozatok elsõ
helyezést elért dolgozatainak elõadói ismét versenyezhet-
tek. Ennek egyik helyszíne volt a Nyíregyházi Egyetem.
Erre a rendhagyó eseményre azért volt szükség, mert idén
minden online zajlott. A versenyben résztvevõk közül 1-1
elõadó lehet gyõztes mindkét szekcióban, a gyõztest pe-
dig a versenyzõk szavazólapokkal saját maguk döntötték
el. – A technológiai fejlõdés soha nem látott mértéket öl-
tött a 21. században, a munkaadók számára fontos, hogy
felkutassák a legtehetségesebb munkaerõt, többek között
azokat, akik az OTDK-hoz hasonló versenyeken is kiemel-
ten szerepelnek – mondta Nagy Balázs, a stratégiai ügye-
kért felelõs helyettes államtitkár Nyíregyházán.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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VÁLTOZÓ BUSZKÖZLEKEDÉS AUGUSZTUS 30-ÁTÓL – IV.
Az elmúlt hetekben bemutattuk, hogy miként változik meg augusztus 30-ától a nyíregyhá-

zi helyi buszközlekedés. Pontosabb menetidõk, módosuló menetrendek, új autóbuszvona-
lak, valamint a munkába és iskolába járást segítõ változtatások jellemzik a tovább fejlõdõ
szolgáltatást. Sorozatunk negyedik részében röviden összefoglaljuk még egyszer a tervezõ
Mobilissimus Kft. által finomhangolt hálózattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

MIÉRT VÁLTOZIK?
A tavalyi nagy megújítás óta eltelt egy év, a lakossági és nagyfoglalkoztatói visszajel-

zések, a tervezõi tapasztalatok, valamint a már mûszeresen pontosabban tervezhetõ
menetidõk miatt fontos a rendszer finomhangolása, az utasok számára még jobb szol-
gáltatás kialakítása. A tavalyi évben elindított új autóbuszvonalak tapasztalatait is átte-
kintve készült el a rendszer finomhangolása.

MI VÁLTOZIK?
A legtöbb vonalon kisebb menetrendi korrekciókra kerül sor, így mindenképpen ér-

demes tájékozódni utazás elõtt az új indulási idõpontokról. Néhány új vagy módosuló
autóbuszvonal is megjelenik a nyíregyházi helyi közlekedésben, segítve a városrészek
közötti jobb kapcsolatokat és eddig ki nem szolgált területek feltárását.

ÚJ VONALAK
– Az új 8B a 8-as meghosszabbításaként körjáratként közlekedik, és Sóstógyógyfür-

dõ után a Berenát utcát érintve a Kemecsei úton közlekedik a Vasútállomás felé, új
– egyelõre ideiglenes – megálló épül a Berenát utcán.

– A 27-es autóbusz a Szélsõbokori úttól Kertvároson, a belvároson és Jósavároson át
a Sóstói úti kórházig közlekedik hétköznap csúcsidõben.

– Az új 97-es pedig Örökösföld és az Electrolux között közlekedik a Tünde utcán
keresztül, ezzel gyorsabb eljutást kínálva a lakótelep és az ipari park között, mint
a jelenlegi 91-es.

– A 9 és 9Y jelzésû vonalak váltják a 6, 6Y és 66-os Vasútállomás és Huszártelep
közötti szakaszát, így a kollégium és a belvárosi iskolák között jobb kapcsolat jön
létre. A 6-os a mai 6A útvonalán közlekedik a jövõben.

MÓDOSULÓ VONALAK
– A 13-as néhány esetben Kistelekiszõlõn át közlekedik 13Y jelzéssel, segítve az Alma

utcai iskola elérését a városrészbõl.
– A 17K helyett a 17Y közlekedik a Kórház és a Törzs utca érintésével.
– A 91-es a jövõben az új 97-es miatt a mai 91A vonalán közlekedik 91-es jelzéssel.

VÁLTOZÓ KÖVETÉS ÉS ÜZEMIDÕ
– A 12-12A autóbuszok közös követése révén az Északi körúton sûrûbb közlekedés lesz

csúcsidõben, a 12-es tanszünetben napközben sûrûbben fog közlekedni. A 24-es pedig dél-
után hosszabb üzemidõben jár, ezzel az Északi körúti iskolákból könnyebb lesz hazajutni.

– A 44-es délután fél óránként közlekedik az eddigi óránkénti követés helyett.

KÖNNYEBB ELJUTÁS A MUNKAHELYEKRE
– Az Electrolux és a LEGO felé is közlekednek majd gyorsjáratok 90E és 93E jelzéssel.
– A 90-es autóbusz egészen a Révész-Michelin Logisztikai Központig közlekedik,

érintve a többi foglalkoztatót is az ipari parkban.
– A 94-es buszok hétvégén is közlekedni fognak.
– A 95L autóbuszok a 95-ös vonalát követõen a Tiszavasvári úti LEGO-ig közleked-

nek bizonyos mûszakváltások idejében.
A nagyfoglalkoztatói járatok új menetrendjét az önkormányzat, a Volánbusz és a

Mobilissimus által szervezett augusztus 23-i nagyfoglalkoztatói fórumon az érintett
cégek képviselõi is megismerték.

KÜLTERÜLETI HÁLÓZAT ÉS MENETREND
– A H31-es, H35-ös és H40-es vonalakon ütemes, a munkába és iskolába járást jobban

segítõ menetrend lép életbe, a H35-ös és a H40-es vonalakon javul a hétvégi közlekedés is.
– Az új H30-as révén a rozsréti iskolába is könnyebb lesz az eljutás Oláhrét, Butykasor

és Újsortanya felõl.

MINDENKÉPPEN ÉRDEMES TÁJÉKOZÓDNI
A változásokról a nyiregyhaza.volanbusz.hu oldalon, illetve a menetrend.app al-

kalmazásból és a Google Maps útvonaltervezõbõl, valamint a bevezetést megelõ-
zõen elkészülõ szórólapból és menetrendkönyvbõl lehet tájékozódni.

Az alábbiakban a vonalankénti részletes változások olvashatók:
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ÁTADTÁK A KÓRUSFESZTIVÁL
BEVÉTELÉT A KÓRHÁZNAK

HÉTMILLIÓ A GYERMEK-
OSZTÁLYNAK A VADÁSZOKTÓL

Több mint 1 millió 100 ezer forint ado-
mány gyûlt össze a nyáron megrendezett
XIII. Nemzetközi Kórusfesztivál és Mester-
kurzuson. Idén csak online volt lehetõség a
rendezvény megtartására a koronavírus mi-
att, a befolyt adományokat teljes mértékben
a kórháznak ajánlotta fel a Cantemus Kórus.

A XIII. Nemzetközi Kórusfesztivál és
Mesterkurzus idén nyáron online formában
zajlott és magában foglalta a Dr. Adorján
Gusztáv Emlékhangversenyt is. Nemzetkö-
zi online jótékonysági koncert nyitotta az
eseményt, melynek pl. tajvani, japán, orosz,
spanyol, indonéz, svéd és dél-afrikai ének-
karok voltak a résztvevõi, majd több na-
pon keresztül folytatódott az éneklés.

JAVÍTANI A BETEGELLÁTÁS
SZÍNVONALÁT

Az ebbõl befolyt összeget a Cantemus Kó-
rus a kórháznak ajánlotta fel. – Minden segít-
ség, amit eddig kaptunk. Ezt is arra fogjuk for-
dítani, hogy olyan gépeket, mûszereket, esz-
közöket szerezzünk be, amellyel tudjuk javí-
tani a betegellátás színvonalát, tudjuk növelni
a betegek biztonságát elsõsorban a Covid-el-
látás tekintetében, hiszen a felajánlás is erre

irányult – mondta el dr. Szûcs Attila, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház orvosigazgatója.

KONCERT-GONDOLAT
A BETEGÁGYBÓL

Szabó Dénes a sajtótájékoztatón elmond-
ta, õ maga is elkapta a vírust, kórházi ápolás-
ra szorult. Megtapasztalta, milyen nehéz hely-
zetben vannak a Covid Osztályon dolgozók,
és milyen lelkiismeretes munkát végeznek,
ezért már ott megfogalmazódott benne a jó-
tékonysági koncert gondolata. – Láttam, hogy
ez a vírus hihetetlen terhet ró a Covid Osz-
tályra és az egész kórházra, ezért már a be-
tegágyamon elhatároztam, hogy ha én innen
kikerülök, attól kezdve azon fogok dolgozni,
hogy megvalósítsak egy emlékkoncertet meg-
kérdõjelezhetetlen barátom, dr. Adorján
Gusztáv emlékére. Illetve, hogy a Covid Osz-
tályon dolgozók munkáját megpróbáljam
segíteni – tette hozzá a Kossuth-díjas karnagy.
Az összeget a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány
számlaszámára utalták át, de jelképesen egy
emléktáblán adta át Szabó Dénes karnagy dr.
Szûcs Attila orvosigazgatónak.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Második alkalommal szervezte meg az
Országos Jótékonysági Vadászat Közhasz-
nú Nonprofit Kft. a jótékonysági vadásza-
tát. A megyében 232 vadász adományából
több mint hétmillió forint gyûlt össze, amely
hozzájárult a gyermekosztályra nemrégiben
vásárolt video-gasztroszkóp árához.

Az Országos Jótékonysági Vadászat
Nonprofit Kft. kezdeményezése 19 megyei
kórház gyermekosztálya számára tette le-
hetõvé hiánypótló orvosi eszközök beszer-
zését. A jótékonysági vadászatot 2020. de-
cember 27-én tartották meg az országban,
így Szabolcs-Szatmár-Beregben is. A Jósa
András Oktatókórház Gyermekosztálya
több mint hétmillió forintot kapott.

MODERN ÉS ÉRTÉKES MÛSZER
– Mindig vannak olyan eszközeink, ame-

lyek megújításra szorulnak, és amelyek fej-
lesztésével az ellátást magát is tudjuk fej-
leszteni. Az Országos Jótékonysági Vadá-
szat Közhasznú Nonprofit Kft. és a Beteg
Gyermekekért Alapítvány közösen tudott
egy olyan gasztroszkópos eszközt vásárol-
ni, amely gyermekek és akár újszülöttek
gyomor- és bélrendszeri betegségek diag-
nosztikájára használható. Egy olyan eszközt
vált le ez a berendezés, amit több mint 10
évvel ezelõtt szintén egy ilyen alapítványi
beszerzésbõl sikerült a kórháznak megvá-
sárolnia. Így egy nagyon modern és érté-
kes mûszerrel bõvült a kórház mind a hasz-
nálók, az orvosok, mind pedig a beteg gye-
rekek örömére – mondta el dr. Szondi Zita,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak
és Egyetemi Oktatókórház fõigazgatója.

RENDKÍVÜLI AZ ÖSSZEFOGÁS EREJE
– Nagyon sok ember kapcsolódott ehhez

a programhoz. A sajtó nyilvánosságán keresz-
tül is szeretnék köszönetet mondani vala-
mennyi megyei vadásznak és támogatónak,
akik csatlakoztak és a szellemiségével azo-
nosultak, egyfajta közösséget vállalva ezzel.
A sokszor 40-50-60 ezer forintos befizetések-
bõl egy napon egy ilyen jelentõs összeg ke-
letkezik, ez is azt mutatja, hogy az összefo-
gásnak az ereje és az értéke rendkívüli a
megyében – mondta el Fejes László, az OJV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje. – Hétmillió forint
körüli összeget 232 vadász adott össze, büsz-
kék vagyunk ezekre a vadásztársakra, mert a
megyei lista második helyét foglaljuk el – tet-
te hozzá Szurovcsák András, a Felsõ-Tisza-
vidéki Vadgazdák Szövetségének elnöke.

IDÉN FOLYTATJÁK
Dr. Dicsõ Ferenc, a Jósa András Oktató-

kórház Gyermekosztályának osztályvezetõ
fõorvosa a sajtótájékoztatón elmondta, kitün-
tetett szerepben érzi magát, hiszen õ egyszer-
re tud részt venni az eseményen adományo-
zóként és adományozottként. Hozzátette,
nagy segítséget nyújt a berendezés a diag-
nosztizálás területén. – Az a kétszáz gyerek,
akit ezzel az eszközzel tudunk évente meg-
vizsgálni, biztos, hogy hasznát veszi a mo-
dern berendezésnek, ami összességében 11
millió forintba került és csecsemõk vizsgála-
tára is alkalmas – mondta. A jótékonysági
vadászatot ez év decemberében is megszer-
vezik, a vadászokat arra biztatják, hogy mi-
nél többen vegyenek részt a rendezvényen,
hogy jövõre még magasabb összeggel tud-
ják támogatni a gyermekosztályt.

(Szerzõ: Kanócz Rita)
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VÁROSI ÜNNEPSÉG:  DR. BENKÕ TIBOR HONVÉDELMI MINISZTER LETT NYÍREGYHÁZA ÚJ DÍSZPOLGÁRA
Dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter lett Nyíregyhá-

za díszpolgára. A Szent István-napi, önkormányzati ün-
nepség keretében öt Inczédy György Életmûdíjat is átad-
tak múlt pénteken. A Rózsakert Szabadtéri Színpadon tar-
tott eseményen a polgármester ünnepi beszéde és a ha-
gyományos kenyérszentelés, valamint a díjátadások után
kihirdették a Nyírség Táncegyüttes által kezdeményezett
verbunkos rekordkísérlet eredményét, valamint a nép-
táncfesztivál szervezõi átvehették a minõsítésrõl szóló
tanúsítványt.

Az ünnepélyes zászlóbehozatal után a hagyományok-
nak megfelelõen a Himnusz közös eléneklésével kezdõ-
dött az önkormányzati rendezvény.

KÖSZÖNET A HELYTÁLLÁSÉRT
Ünnepi beszédében a város polgármestere mindenek-

elõtt kifejezte elismerését és köszönetét mindenkinek, aki-
nek része volt abban, hogy városunk mûködése, a szol-
gáltatások, az itt élõk ellátása, a gyermekek tanítása folya-
matos volt a pandémiás idõszakban. Dr. Kovács Ferenc
hangsúlyozta, Szent István munkássága, annak társadalom-
formáló, tanító, erkölcsnemesítõ hatásai nem vitathatóak.
A mai kor emberének pedig azt is üzeni a Szent István-i
hagyaték, hogy becsüljük meg az értékeinket, s a becsü-
lendõ értékeink sora igen hosszú.

„LEGYÜNK ÚRRÁ A NEHÉZSÉGEKEN”
– A hazafias érzelmek mellett köztük van a megszerzett

tudás, a tehetség, a kitartás és az elszántság, a tisztességes
munka. Nyíregyházán mi ezt így gondoljuk! Ezért támo-
gatjuk a családokat, az idõseinket és a fiataljainkat. Ezért
hívjuk ide és segítjük a nagy munkahelyteremtõ beruhá-
zásokat, hoztunk létre vállalkozásfejlesztési és tõkealapot
a helyi vállalkozások támogatására. Ezért építkezünk, fej-
lesztünk, korszerûsítünk folyamatosan a járványhelyzet
mellett, vagy inkább ellenére is. Az ünnep legfõbb üzene-
te számunkra az, hogy a nehézségeken ne keseregjünk,
hanem legyünk úrrá azokon. A változásoktól nem meg-
ijedni kell, hanem megismerni és a legtöbbet kihozni azok-
ból – mondta.

ÉLEDÕ KATONAVÁROSI HAGYOMÁNYOK
Dr. Kovács Ferenc hozzátette, polgármesterként egyik

fontos célja az volt, hogy ide, a nagy múltú katonavárosba
hozzuk, csábítsuk vissza a katonaságot. Az alkalmat meg-
ragadva pedig köszönetet mondott a helyszínen tartózko-
dó Benkõ Tibor honvédelmi miniszternek a segítségéért és
a támogatásáért. Mint mondta: „Nagyon büszkék vagyunk
rá, hogy itt mûködik a vitéz Vattay Antal területvédelmi ez-
red, s hogy szeptembertõl megkezdheti mûködését Nyír-
egyházán a vitéz Mikecz Kálmán Honvéd Kollégium”.

KENYÉRSZENTELÉS
Az ünnepség a kenyérszenteléssel folytatódott a törté-

nelmi egyházak képviselõinek részvételével, hiszen a ha-

INCZÉDY GYÖRGY ÉLETMÛDÍJASOK
Az önkormányzati ünnepség hangsúlyos eleme volt a

közgyûlés által odaítélt kitüntetõ címek átadása. Inczédy
György Életmûdíjat öten vehettek át.

Prof. dr. Kerekes Benedek mezõgazdasági gépészmér-
nök, aki hosszú életútja során például a Nyíregyházi Egye-
tem jogelõdjénél, a GATE Mezõgazdasági Fõiskolai Karon
több cikluson át volt tudományos fõigazgató-helyettes, majd
dékánhelyettes, továbbá kutatásszervezõi fõigazgató, emel-
lett mintegy 20 évig tanszékvezetõi feladatokat is ellátott.

Máté Zoltán 30 éve pedagógusként végzi munkáját nagy
lelkesedéssel és hozzáértéssel. Korábban a Nyíregyházi
Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, most a Zrínyi Ilo-
na Gimnázium és Kollégium magyar–történelem szakos
tanára, évekig volt a Rákóczi Szövetség városi elnöke.

Polgári Erika 2011-ben megalapította a nyíregyházi szék-
helyû Natur Comfort Kft.-t, mely rövid idõ alatt emberek
tízezreinek segített olyan készítményekkel, melyek jellem-
zõen Magyarországon termesztett gyógynövényekbõl ké-
szülnek, s számos munkahelyet teremtett Nyíregyházán.

Prof. dr. Takács Péter akadémiai doktor hosszú és tartal-
mas életútja során például adjunktusként, majd docens-
ként, fõiskolai tanárként tanított a mai egyetem jogelõdjé-
ben, a tanárképzõ fõiskola Történettudományi Tanszékén.
Számos történetkutatásban vett részt, földolgozta a Him-
nusz keletkezéstörténetét, része volt a Kölcsey Társaság
megszervezésében és éveken át a társaság ügyvezetõ el-
nökhelyettese volt, s egyik kezdeményezõje a Periférián
Alapítvány létrehozásának.

Vasváry Zoltánné pedagógus, a Kis Vakond Tábor, vala-
mint Tanoda alapítója, melyet 3 alkalommal Akkreditált
Kiváló Tehetségponttá nyilvánítottak, s mely a település-
hez kötõdõen intézményesült oktatóbázis szerepét tölti be,
míg a Kis Vakond Tábornak 2017-ben az Év Gyermektá-
bora kitüntetést adományozták. (Részletes méltatások a
nyiregyhaza.hu városi webportál cikkében olvashatók.)

DÍSZPOLGÁR: DR. BENKÕ TIBOR
A város új díszpolgára pedig dr. Benkõ Tibor honvédel-

mi miniszter lett, aki Nyíregyházán született, és sohasem
szakadt el szülõvárosától, dandárparancsnokként és ve-
zérkari fõnökként is rendszeres támogatója volt a nyíregy-
házi huszártalálkozóknak. Elévülhetetlen érdemei vannak
abban, hogy igen hosszú szünet után a katonaság vissza-
tért városunkba. A díj átvételét követõen a miniszter kö-
szönetét fejezte ki a nyíregyháziaknak és a városvezetés-
nek, s jelezte, nekünk, mai magyaroknak is tennünk kell a

hazáért. Az országnak pedig szüksége van olyan fiatalok-
ra, akik tovább viszik Szent István örökségét.

„MEG FOGJUK VALÓSÍTANI”
– Köszönöm a város vezetésének, hogy gondoltak rám.

Én csak azt tudom ígérni, hogy ami úton elindultunk, azt
meg fogjuk valósítani, mert szinte a szívembõl ragadtak ki
egy darabot, amikor itt az utolsó laktanya is bezárásra ke-
rült. S nem a laktanyák száma a fontos, hanem sokkal in-
kább az, hogy a laktanyában szolgáló emberek mennyire
elhivatottak, elkötelezettek hazájuk és nemzetük iránt –
mondta a honvédelmi miniszter. (A tárcavezetõvel készült
exkluzív interjút az 5. oldalon olvashatják.)

SIKERES VERBUNKOS REKORDKÍSÉRLET

Az Inczédy György Életmûdíj kitüntetettjei és az új díszpolgár, a kép két szélén dr. Szemán Sándor címzetes fõjegy-
zõ és dr. Kovács Ferenc polgármester. A díjazottak (balról): prof. dr. Kerekes Benedek, Máté Zoltán, Polgári Erika,

prof. dr. Takács Péter, Vasváry Zoltánné, dr. Benkõ Tibor.

Egy újabb rekordkísérlet eredményhirdetésének is szem-
tanúi lehettek a helyszínen ülõk. Mint emlékezhetünk, ta-
valy a Cantemus égisze alatt született új magyar kulturális
rekord, idén pedig a Nyírség Táncegyüttes hívott verbun-
kozásra, az errõl szóló kisfilmet – némi élõ tánc mellett –
itt mutatták be elõször. A magyar rekordok regisztrátora a
színpadon elmondta, a mostani egy gyûjteményes típusú
rekordkísérlet volt, mégpedig az egy hónap alatt egy
webszerverre összegyûjtött legtöbb verbunktánc videóklip-
gyûjtemény magyar rekordja.

Sebestyén István közölte: – Nagyon szép eredményt
értek el, hiszen ez alatt az egy hónap alatt egészen ponto-
san 722 érvényes videóklip került feltöltésre a Nyírség Tánc-
együttes szerverére.

MEGTÁNCOLTATTÁK A VILÁGOT
A tanúsító okiratot a város nevében dr. Kovács Ferenc

polgármester vette át, a szervezõket pedig Demarcsek
György, az együttes vezetõje képviselte, aki mindenkinek

megköszönte a részvételt a rekordkísérletben. – Nemcsak
nyíregyháziak vettek részt, hanem a világ sok-sok tájáról
táncoltak azok, akik szeretik a magyar verbunkot, mert itt
csak magyar verbunkot lehetett táncolni. Ezt a táncciklus-
kezdõ férfitáncot pedig csak Szatmárban hívják magyar
verbunknak.

MINÕSÍTETT FESZTIVÁL A NYÍRSÉG
A Nyírség egy másik elismerés miatt is fontos szereplõ-

je volt a városi ünnepségnek: ez alkalommal vették át
ugyanis a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének

alelnökétõl, Szigetvári Józseftõl a CIOFF Fesztivál tanúsít-
ványt a Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál szakmai
minõsége, tartalma és körülményei miatt. Bár a pandémia
miatt a kétévente hagyományos rendezvénysorozat elma-
radt, de ígérik, 2023-ban a jubileumi, tizedikkel folytatják.

ZÁRULT A FOLK FÉL HÉT IS
Az idén, úgymond pótlásként a Folk Fél Hét esemény-

sorozattal jelentkeztek, melynek záróakkordját „Ásó, kapa,
nagyharang” címmel a szabadtéri színpadon tartották a
városi ünnepség után, azt követõen, hogy a résztvevõk a
szünetben megkóstolhatták a szentelt kenyeret a nemrégi-
ben felújított létesítmény rózsakertjében.

gyomány szerint régen Szent István napjára sütötték meg
az új búzából az elsõ kenyeret – ezért is nevezték az au-
gusztust Új Kenyér Havának.

A kenyérszentelés is része volt az ünnepségnek, törté-
nelmi egyházak képviselõinek részvételével

Dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter lett Nyíregyháza
díszpolgára

Sebestyén István, a magyar rekordok regisztrátora dr.
Kovács Ferenc polgármesternek és Demarcsek György

együttesvezetõnek nyújtotta át a sikeres rekordkísérletrõl
szóló tanúsítványt Látványos tûzijátékkal zárult az ünnepnap a Kossuth téren

A Nyírség Nemzetközi Néptáncfesztivál minõségét
tanúsítvánnyal ismerték el, Szigetvári József gratulált a

szervezõknek

Az önkormányzati ünnepség és a Folk Fél Hét záróakkordja között a szentelt kenyér kóstolása mellett táncházon
vehettek részt a nézõk a Rózsakert Szabadtéri Színpad lugasában

A Folk Fél Hét rendezvénysorozata az önkormányzati
ünnepség után zárult az „Ásó, kapa, nagyharang” címû

elõadással

(Az oldalt szerkesztette: Tarczy Gyula)

A Sóstói Múzeumfalu rendezvényén a kenyér volt
a középpontban

Tartja a kenyér nélkülözhetetlenségét kiválóan hang-
súlyozó szólás. A falusi lakosság és a városi családok
egy része az elõzõ század közepéig maga készítette a
család táplálásához szükséges kenyeret. Becsben tar-
tása, tisztelete még a 20. században is elevenen élt. A
Sóstói Múzeumfaluban az új kenyér ünnepén, augusz-
tus 20-án felelevenítették a hagyományokat: beindí-
tották a matolcsi szárazmalmot, kihirdették a „Gaz-
daasszony vagy gazda ko-
vászos kenyere” elnevezé-
sû verseny gyõztesét, s a
faluközpontban hálaadó
református istentiszteletet
tartottak, amit az új kenyér
megáldása és kóstolója
követett.

„MÍG ISTEN LESZ, KENYÉR IS LESZ”
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HARMADIK OLTÁS AZ IDÕSEK OTTHONÁBAN
JANUÁR ÓTA NEM VOLT KORONAVÍRUSOS BETEG AZ INTÉZMÉNYBEN!

Nagyjából 50 ellátott kapta meg a koronavírus elleni
harmadik védõoltást szerdán a Sóstói Szivárvány Idõsek
Otthonában. Az intézményben már januárban is kiemel-
kedõen magas volt az oltási hajlandóság, a harmadik ada-
got is szinte ugyanannyian igényelték. Az intézmény ta-
valy õsszel és télen is küzdött a járvánnyal, viszont év
elejétõl, miután az oltásokat felvették, nem volt újabb
koronavírusos megbetegedés.

A koronavírus elleni vakcina harmadik adagját kapta
meg szerda kora délután Arany Szabolcs, a Sóstói Szi-
várvány Idõsek Otthona egyik lakója. Az intézmény-
ben, ahogy lehetett, augusztus elejétõl ismét elkezdték
a vakcinák beadását. Azok kaphatnak harmadik oltást,
akik legalább négy hónapja felvették a másodikat. Az
ellátottak körében közel 100 százalékos volt a jelent-
kezés a védõoltásra év elején, és most is hasonló az
érdeklõdés.

„NAGYON JÓ TAPASZTALATAIM VOLTAK”

– Elsõsorban a saját egészségem miatt vettem fel az ol-
tást, nem szeretnék napokig vagy hónapokig a kórházban
feküdni. Korábban már kilencszer voltam mûtve, nem
vagyok már 18, hanem 78 éves vagyok – mondta Arany
Szabolcs. – Nagyon jó tapasztalataim voltak, nem érez-
tem utólag sem semmit, nem volt semmi tünetem, én bí-
zom benne és elsõk között mindig jelentkeztem az oltásra
– tette hozzá egy másik lakó, Vidáné Glatz Mária.

ÜTEMEZETT OLTÁS

Augusztusban hetente egy alkalommal oltották az ellá-
tottakat, egyszerre nagyjából ötven fõt. Augusztus 25-re
már összesen 198-an kapták meg a harmadik adag vakci-
nát is. A következõ idõszakban elkezdõdik a dolgozók
oltása is, majd sorra kerülnek azok, akiknek a késõbbiek-
ben jár le a négy hónapos várakozási idõ.

VESZÉLYEZTETETT KOROSZTÁLY

Nemcsak az idõsek és az idõsotthonokban élõknek és
dolgozóknak fontos a harmadik oltás felvétele, ettõl füg-
getlenül ez a korosztály a legveszélyeztetettebb. – Egy ilyen
intézményben, ahol sok krónikus beteg, idõs személy van
egy szoros közösségben összezárva, fokozottan fontos az
oltás felvétele, mert ha itt ismételten megjelenne a fertõ-
zés, egy veszélyeztetett csoportba tartozó személynél sok-
kal könnyebben alakulnának ki szövõdmények. Ezt sze-
retnénk a harmadik oltással minél inkább megelõzni, il-
letve ennek a kockázatát szeretnénk csökkenteni – nyilat-
kozta szerkesztõségünknek dr. Kiss Csaba háziorvos.

KIALAKULT A NYÁJIMMUNITÁS

A Sóstói Szivárvány Idõsek Otthona 305 férõhelyes és
valamivel több mint 170 a dolgozói létszám. Az elõzetes
felmérések szerint az oltási hajlandóság ismét magas. Az

intézmény vezetõje úgy nyilatkozott, a közösségükben már
kialakult a nyájimmunitás. – Az õsszel nagyon sikeresen
tudtunk védekezni, de november közepétõl január 4-ig
voltak betegeink az intézményben. Január 4-én véget ért
az intézményen belüli járvány. Országosan ez után jött a
csúcspont, de mi azt vettük észre, ahogy megkapták a la-
kók és a dolgozók az oltást, attól kezdve, január 4-tõl nem
volt új beteg a Sóstói Szivárvány Idõsek Otthonában. Min-
denki egészséges, legalábbis a Covid szempontjából – tette
hozzá Vári Zoltán intézményvezetõ.

LÁTOGATHATÓ AZ INTÉZMÉNY

Ennek is köszönhetõ, hogy az élet közelíti a normális
kerékvágást az intézményen belül. Az idõsek otthonába
látogatók jelenleg csak védettségi igazolvánnyal mehet-
nek be, az ellátottak viszont szabadon elhagyhatják az
intézményt.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Fotó: internet
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INDUL A MÁRIA RÁDIÓ NYÍREGYHÁZÁN
A Mária Rádió adása augusztus 31-tõl

Nyíregyházán is fogható lesz az FM 106,8
MHz frekvencián. Ennek köszönhetõen a
szeptember elején kezdõdõ Nemzetközi Eu-
charisztikus Kongresszus teljes programját
élõben hallgathatják a nyíregyháziak.

KÉSZÜLÕDÉS A VILÁGKONGRESSZUSRA
2016-ban, a Fülöp-szigeteken jelentették

be, hogy 2020-ban Magyarországon szer-
vezik az Eucharisztikus Világkongresszust.
Aztán a pandémia miatt e jelentõs esemény
csúszott egy esztendõt. Szeptember 5. és
12. között Budapesten gyûlnek össze a ka-
tolikus hívõk, akiket nemcsak templomok-
ban fogadnak, hanem a Margit-sziget és a
Kossuth tér, a HUNGEXPO és a Hõsök tere
is a világkongresszus helyszíne lesz. Szep-
tember 11-én, szombaton családi napra
várják a hívõket a Margit-szigetre. A zá-
rónapon a pápa tart misét.

Franciaországból, egy lelkiségi mozgalom-
ból indult az oltári szentség, mely az eucha-
risztikus szó jelentése, és a lelkiség megújítá-
sát szolgálja. Nem elõször ad helyszínt Ma-
gyarország a katolikus világnak és a pápának,
hiszen 1938-ban rendeztek már nálunk világ-
kongresszust. – A Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszus nagyon jó alkalom arra, hogy az
egyház megmutassa a gazdagságát, hogy nem-
csak abból áll az egyházi élet, hogy vasárna-
ponként elmegyünk a templomba és részt ve-
szünk a szentmisén, vagy hittanra járunk gyer-
mekként, hanem arról is, hogy a hétköznapi
életünkben sokféle módon van jelen a hit. A
hit közössége az egyház. Vannak lelkiségi cso-
portjaink, és nagyon sok olyan mozgalom,

mely a hitnek egy-egy részét domborítja ki, és
az abban részt vevõ emberek a csoporton belül
élik a hitéletüket. Magának az egyháznak is
vannak hivatalos közösségei. Például a
karitász, ami az egyház szeretetszolgálata, és
ami nemcsak az adományosztásban teljese-
dik ki, hanem lelki közösség is, összefogja a
csoportokat. Mondhatnánk a bibliaköröket is,
a különbözõ olyan társaságokat, akik egy-
egy plébánia nagyobb közösségén belül,
akár egy baráti körként, a hitüket megélve
élik az életüket. A kongresszus egy olyan
alkalom, amikor az egyháznak ez a gaz-
dagsága mutatkozik meg. Ezért is tart egy
hétig ez a rendezvénysorozat, és minden
napnak megvan a maga funkciója – így
beszélt kérdésünkre a kongresszus hátte-
rérõl Csordás Gábor, a Magyarok Nagy-
asszonya Társszékesegyház plébánosa.

SOKSZÍNÛ PROGRAM
Lesz olyan nap, amikor a kultúra van a

középpontban, máskor a lelkiség kerül elõ-
térbe, lelkigyakorlatok, elcsöndesedések,
szentségimádások következnek. Az ese-
mény része lesz az elsõáldozók ünnepe,
és lesz ministránstalálkozó is. A vasárnapi
zárómisére vonatos utazást is szervez a
római katolikus egyházmegye, illetve bu-
szos útra is gyûjtik a jelentkezõket.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A Mária Rádió a világ legnagyobb kö-
zösségi rádió hálózata.  Küldetése, hogy se-
gítsen kiteljesedett életet élni a ma embe-
rének a kereszténység alapértékeinek se-
gítségével. Mûsorai nem csupán a szere-
tetrõl  szólnak, hanem szeretetbõl is, hi-
szen  önkéntesi szolgálat és kizárólag hall-
gatói adományok tartják fenn. Reklámot
nem sugároz, politikával nem foglalkozik.
A Mária Rádió katolikus szellemiségû.
Szent II. János Pál pápa, XVI. Benedek pápa
és Ferenc pápa áldásával mûködik. 

CÉL A LELKI-SZELLEMI ERÕSÍTÉS
A Mária Rádió célja a társadalom lelki-

szellemi  megerõsítése, segítése  értékes em-
beri példák és kezdeményezések bemuta-
tásával. A Mária Rádió napi 24 órás adásá-

val mintegy 4 millió embert ér el Magyaror-
szágon. Több mint 1300 önkéntes segíti a
mûködését. Katolikus szellemiségû, de sem
jogi, sem anyagi értelemben nem függ a
katolikus egyháztól, hiszen civil, világi kez-
deményezés. A Mária Rádió emellett nyi-
tott minden ökumenikus kezdeményezésre
is. Mûsoraiban imádság, keresztény tanítás
és életvezetést segítõ mûsorok jelennek meg.

ÉRTÉKKÖZPONTÚ TEMATIKA
A Mária Rádió kiemelt mûsortémái: ke-

resztény hit, család, házasság, gyermekne-
velés, egészséges életmód, értékközpontú
életvitel, pozitív életpéldák, tapasztalatok
bemutatása, társadalmi együttmûködés,
közösségépítés elõsegítése, pozitív társadal-
mi kezdeményezések bemutatása, nehéz
helyzetben lévõk segítése. A Mária Rádió
az 1980-as évek végén Olaszországból in-
dult rádióhálózat, amelynek ma több mint
80 országban több mint 500 millió hallga-
tója van. A Mária Rádióról bõvebben a
Mária Rádió honlapján (www.maria-
radio.hu) az A MI RÁDIÓNK menüpont-
ban olvasható. A Mária Rádió ingyenes havi
magazinja igényelhetõ, illetve önkéntesi
szolgálatra lehet jelentkezni e-mailben:
terjesztes@mariaradio.hu és telefonon: 06-
1/373-0701.
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AZ IDÉN MÁR HUSZADSZOR VIDOR-GUNK!
A JUBILEUMI FESZTIVÁL SOK ÉRDEKES, LÁTVÁNYOS PROGRAMOT KÍNÁL MINDEN KOROSZTÁLYNAK

A rajongók már 2002 óta úgy tervezik nyaralásukat
és családi programjaikat, hogy minden év augusztusá-
nak utolsó hetét Nyíregyházán tölthessék. Húsz esz-
tendeje startolt el ugyanis a VIdámság és Derû
ORszágos Seregszemléje, ami azóta is sikertörténet,
miközben rendre újdonságokat hoz. Ezért is várják és
kedvelik oly sokan.

Jómagam is többször ültem-álltam hajnalonként a jegy-
irodától a Csillag Csemegén túlnyúló sorban, olykor nagy-
fiam vállalta magára ezt a nem is oly kellemetlen felada-
tot. A korai ébredést kibírtuk, várakozás közben mindig
volt kivel – ismerõssel és ismeretlennel is – megtárgyalni,
éppen melyik elõadást favorizáljuk és miért, s azon druk-
koltunk, nehogy elfogyjon az orrunk elõtt a jegy a legfõbb
kiszemeltekre, amelyeket témájuk vagy szereplõik miatt
mindenképpen meg akartunk nézni.

TÖBB HELYSZÍNEN 300 PROGRAM

Tavaly a pandémia miatt nem minden alakulhatott az
elképzelések szerint, különösen a koncertprogram síny-
lette meg a maszkos-járványos szigort. Ennek ellenére
jócskán van mire emlékezni. Az idén sokáig bizonyta-
lanság volt, de a dolgok eddig szerencsésen alakulnak,
így a fõszponzor Bige Holding Csoport és Nyíregyháza
város önkormányzata hathatós támogatásával, és továb-
bi segítõk révén színvonalas mûsort sikerült összehozni.
Közel 300 izgalmas programot kínálnak, hazai vígjáté-
kokkal, szabadtéri koncertekkel, filmvetítésekkel és iro-
dalmi ínyencségekkel. Nyíregyháza fõterén mutatványo-
sok és utcazenészek szórakoztatnak, a városháza elõtt
ezúttal is helyet kap a gasztronómia, a VIDOR Faluban.
A fesztivál eredeti célkitûzése továbbra sem változik: a
vidámság és a derû mindenkié, vagyis a programok 90
százaléka ingyenesen látogatható a támogatóknak kö-
szönhetõen.

SIKERES SZÍNDARABOK

A VIDOR Fesztivál nézõi az idén sem maradnak iz-
galmas színházi versenyprogram nélkül. Évrõl évre a
fõ kedvenceim közé tartoznak például az Orlai Pro-
dukció elõadásai. Az idén a nagyszínpadra a Hogy
szeret a másik elõadással érkezik (pár jegy még kap-
ható), a Krúdy Kamarában a Határátlépésekre elfogy-
tak a jegyek. A nagyszínpadon láthatjuk Figaro házas-
ságát és a Liliomfit, érdekesnek tûnik az Illatszertár,
amit ezúttal a Szatmárnémeti Északi Színház Harag
György Társulata visz színre. A Krúdy Kamarába érke-
zik a Nemzeti Színház A súgó címû absztrakt vígjá-
tékkal, itt látható a Minden jót Elling! címû skandináv
komédia is.

A Rózsakert Szabadtéri Színpadon meghallgathatjuk
Rákász Gergely Lords of Organ estjét, emellett ajánlom
a Menopauza c. elõadást, a fergeteges zenés vígjáték
szereplõi Szulák Andrea, Hernádi Judit, Tóth Enikõ és
Náray Erika. Apropó, Szulák Andrea: augusztus 31-én
a Bencs Villában a Többszemközt esten közelebbrõl is
megismerhetik a mûvésznõt! A Bencs Villában irodal-
mi paródiaest (Túl (Ri)Csajos magány) és Csernák Tibor
Máté Péter emlékestje is várja a zenerajongókat. Új
helyszínként csatlakozik a VIDOR programhelyszínei-
hez a Szindbád Színháztörténeti Rendezvénytér. Prieger
Zsolt és Törõcsik Franciska Pilinszky és Én címmel, a
költõ 100. születési évfordulója alkalmából, zenés iro-
dalmi elõadással érkezik Nyíregyházára. Természete-
sen lesz VIDOR Kert nemzetközi és hazai elõadókkal,
továbbá jobbnál jobb dj-k örömzenéivel. A szabadtéri
filmvetítéseket a városháza elõtt felállított óriás ledfalon
tekinthetik meg este 10-kor. A filmek szerelmesei töb-
bek között a Pesti balhét és a Seveled címû magyar játék-
filmet is megnézhetik majd.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

A teljesség igénye nélkül kínálok ízelítõt a prog-
ramkavalkádból, hiszen a VIDOR Fesztivál teljes prog-
ramját megtalálják a fesztivál programfüzetében, a Mó-
ricz Zsigmond Színház és a VIDOR Fesztivál honlapján
(moriczszinhaz.hu, illetve vidor.eu), továbbá a sajtó hír-
adásaiban.

A Kossuth téren felállított nagyszínpad vendégei kö-
zött neves sztárfellépõket köszönthetünk. Érkezik példá-
ul az Anna & the Barbies, Péterfy Bori & Love Band, a
Bohemian Betyars, továbbá Majka, Curtis és Nika társa-
ságában. Itt koncertezik a Cuarteto Tafi (Argentína/Fran-
ciaország) és Mamadou Diabaté & Percussion Mania
(Burkina Faso) is.

Az idei egyik ingyenes Kossuth téri színházi elõadás az
Anconai szerelmesek lesz (Veres1 Színház), a másik pe-
dig a TBG Produkció Gyöngyhajú lány balladája címû,
Omega slágereket feldolgozó elõadása.

KONCERTEK CSAK KARSZALAGGAL

A Kossuth téri nagyszínpadot övezõ, fesztiválhely-
színnek nyilvánított terület kerítéssel lesz lezárva, a
koncertek három bejáraton keresztül közelíthetõk meg.
Az érvényben lévõ szabályozás szerint a fesztiválok
csak védettségi igazolvánnyal látogathatók, ezért erre
a területre csak azok léphetnek be, akiknek karsza-
lagjuk van: ezt a regisztrációs pontokon kérhetik azok,
akiknek van védettségi igazolványuk, a fiatalok pedig
csak akkor jöhetnek be a fesztiválhelyszínre, ha van
velük egy 18 évnél idõsebb, karszalaggal bíró kísérõ.
A belváros két pontján, a Kossuth-szobor mellett és a
Korona Hotel elõtt felállított pontokon lehet karszala-
got kérni augusztus 23-tól naponta 13–21 óra között.
A biztonsági szolgálat munkatársai folyamatosan el-
lenõrzik a karszalag meglétét, azok sértetlenségét. A
karszalag nem átruházható, a sérült vagy elveszett kar-
szalagot pótolni kell.
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ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS
KÉPREGÉNY UTCA

A tavalyi némaság után idén – igaz, csak
szeptemberben –, de lesz Ünnepi Könyv-
hét. Lackfi János mellett helyi írók, költõk
lesznek az esemény vendégei. A szeptem-
ber elsõ napjaiban zajló könyves ünnep
elõtt a VIDOR Fesztivállal egy idõben meg-
nyílik a belvárosi Képregény utca.

Szeptember 2. és 6. között zajlik idén a
92. Ünnepi Könyvhét és 20. Gyermek-
könyvnapok.

A KORZÓ ELÕTT
Most igazán ünnepi az esemény, hiszen

egy év kihagyás és néhány hónapos csú-
szás után az õsz elsõ napjaiban találkoz-
nak az olvasók, a kiadók és a könyvek. –
Örülök, hogy a Korzó elõtti térre mennek
ki, mert ott sokan olyanok is megfordulnak,
akik nem könyvtárlátogatók. S annak is,
hogy sok nyíregyházi író-költõ kap teret a
rendezvényen. De a legunikálisabb talán
a képregények bevezetése lesz – nyilatkoz-
ta a bevezetõ sajtótájékoztatón dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

PISZKOS FRED NYÍREGYHÁZÁN
A VIDOR Fesztivállal egy idõben rende-

zik ugyanis a Kép-regényes belvárost, au-
gusztus 27. és szeptember 4. között. Az
alkalom a közelmúltban nyílt könyvtári
KépregényTárat, és egyáltalán a könyvtár
kincseit, értékeit hivatott népszerûsíteni.
Emellett igazán szórakoztató napok várnak

azokra, akik végigsétálnak a Comics Stree-
ten, a Képregény utcán. – A kirakatokba
kikerülnek a képregények 50x70-es méret-
ben, nagy tablókon. Rejtõ Jenõ Piszkos Fred
történetét nyomtatjuk ki és végigrakjuk a
belvárost, a könyvtárban pedig Piszkos Fred
szobra fogadja a látogatókat – részletezte
Kertész Sándor képregénykutató.

SZEMÉLYES TALÁLKOZÁSOK
De maradjunk a könyveknél! A tavalyi

online esemény után ma is sokan keresik a
streemelt lehetõséget. Biztosabbnak, ké-
nyelmesebbnek találják a virtuális térben
elhelyezett irodalmat. De most, várhatóan
szép õszi idõben érkeznek a belvárosba az
írók, költõk, akikkel személyesen is talál-
kozhatnak az olvasók. – Tavaly csak online
volt Ünnepi Könyvhét, idén viszont offline
tarthatjuk, melyre Lackfi János József Atti-
la-díjas író-költõ-mûfordító elfogadta meg-
hívásunkat és õ nyitja meg a nyíregyházi
rendezvénysorozatot – osztotta meg Toma-
sovszki Anita könyvtárigazgató. A további
vendégek általában helyi szerzõk. Béres
Tamás, Karádi Zsolt, Sipos László, Siska
Péter vagy Kertész Sándor, akinek ismét
megjelent képregényes kötete. Ezen túl
bemutatkoznak a helyi folyóiratok, a Vö-
rös Postakocsi, a Szabolcs-Szatmár-Beregi
Szemle és a Partium. Belelapozhatnak az
Átutazók Mûvészeti Egyesület képzõmûvé-
szeti albumába is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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NORVÉG GYÕZELEM NYÍREGYHÁZÁN
Norvég sikert hozott a One Belt One Road Nations’

Cup ifjúsági kerékpáros világkupaverseny. A nyíregyházi
viadal három napon keresztül tartott, és több belvárosi
szakasz is színesítette. A legjobb magyar Szijártó Zétény
lett.

Nyíregyháza körül egy 108 kilométeres szakasszal zá-
rult a pénteken kezdõdõ 2021-es magyarországi ifjúsági ke-
rékpáros világkupa, melynek végén norvég etapsiker szü-
letett – a korosztály jelenlegi egyik legnagyobb ígérete, Per
Strand Hagenes ezzel az összetett versenyt is megnyerte.
Az augusztus 20-i prológ, majd a szombati Ibrány körüli
szakaszok után az utolsó napon a megyeszékhelyrõl indult
a mezõny, és ide is tért vissza. Az éles rajtot követõen azon-
nal megindultak a próbálkozások, egymást követték a szö-
kési kísérletek, ám tizenöt-húsz másodpercnél messzebb
senki sem jutott. A megyeszékhely belvárosában még két
és fél kört teljesített a mezõny.  Mintegy három kilométerre
a céltól indított a prológ gyõztese, Per Strand Hagenes (Nor-
végia), aki végül hat másodperc elõnnyel meg is nyerte a
szakaszt, honfitársa, Stian Edvardsen-Fredheim (Norvégia)
és Mathis Avondts (Belgium) elõtt.

– Nagyon gyors szakaszon vagyunk túl, mindenfélekép-
pen szerettük volna irányítani a történéseket, s ez mind az
elsõ gyorsasági részhajránál, mind a szökést illetõen, mind
pedig a befutónál sikerült. Külön öröm számomra, hogy a

csapattársam lett a második, ráadásul sikerült keretbe fog-
lalnom a versenyt, amely egyben azt is eredményezte, hogy
az összetettben is én gyõztem. Egy egészen kiváló viada-
lon vagyunk túl, remek szervezéssel – nyilatkozta a célba
érkezést követõen a jövõre már a Jumbo-Visma kontinen-
tális sorában versenyzõ Hagenes.

Legjobb magyarként Mészáros Bence (Magyarország)
a tizenegyedik helyen ért célba. Összetettben a legjobb
magyarnak járó megkülönböztetõ trikót a tizenötödik he-
lyen záró Szijártó Zétény szerezte meg.

– Talán az utolsó szakasz sikerült a legjobban számunk-
ra, annak ellenére, hogy ezúttal is nagyon ideges volt a
mezõny. A Nyíregyházáról kivezetõ szakaszon sajnos be-
lekeveredtem egy bukásba, így az elsõ részhajránál nem
volt esélyem. A második sprintnél nagyon jó munkát vé-
geztünk, de a szökevények elvitték a jóváírásokat. Az etap

HAT HÉTIG NEM JÁTSZHAT
A KAPITÁNY

Erre szokták azt mondani, hogy van
egy jó, meg egy rossz hírem. A rossz hírt
már vasárnap tudtuk, hogy Papucsek Bar-
nának megsérült a térde a Budaörs elleni
találkozón. Egy vendég játékos meglökte
Szokol Zsoltot, aki így épp Papucsek elé
esett, és ütközött csapattársával. Amikor
a földön maradt, sejteni lehetett, hogy na-

gyobb a baj, Jánvári Gábor azonnal je-
lezte is, hogy cserélni kell majd. A talál-
kozó után bekötözött térddel állt az öl-
tözõbejáratnál, és abban reménykedett,
nem szakadt el teljesen a szalag, mert
akkor hosszú, akár féléves kihagyás várt
volna rá. Szerencsére az elsõ diagnózis
jó hírekkel szolgált.

– Az oldalsó szalag szakadt el részlege-
sen az elsõ vizsgálatok alapján, de teljesen
pontos képet szombaton kapunk. Barna
szerencsére jól érzi magát, elképzelhetõ,
hogy mûtétre sem lesz szükség, ez a kö-
vetkezõ napokban eldõl. Ha mégis be kell
avatkozni, az egy kisebb operáció lenne.
Ha jól alakulnak a dolgok, hat hét múlva

újra számíthatunk Papucsek Barnára –
mondta Darabos Balázs erõnléti edzõ.

A csapatkapitányt várják vissza a társak
is. Nemcsak a játékára, harcos mentalitá-
sára is szüksége van a Szparinak! A Nyír-
egyháza Spartacus FC jelenleg vezeti az NB
II-es bajnokságot, a csapat a hétvégén So-
roksáron lép pályára.

Elkészült a férfiaknál a labdarúgó
futsal másodosztály csoportbeosztása és
sorsolása, így véglegesedett, hogy kik
kerültek keletre és kik nyugatra. Kele-
ten a következõ szezonban két nyíregy-
házi együttesnek is szoríthatunk, a Nyír-
ség mellett a regionális bajnok A Studio
Futsal Nyíregyháza együttese is a má-
sodosztályban indul.

A bajnokság lebonyolítása nem válto-
zott. A 22 fordulós alapszakasz után fel-
sõ- és alsóházra oszlik a mezõny, 6-6
csapattal, ahol szintén két kört játszanak
a csapatok. Az alsóházban az utolsó két
helyezett kiesik, míg a felsõház bajnokai

automatikusan feljutnak az élvonalba, és
a második helyezettek pedig osztályozót
játszanak az NB I 9-10. helyezettjével.
Az erõviszonyokat nehéz megjósolni,
hiszen az újoncok közül nem tudni, ki
milyen játékerõt képvisel. A Rubeola már
a regionális bajnokságot is komoly keret-
tel nyerte meg, és most az élvonalból erõ-
sítettek komoly rutinnal rendelkezõ játé-
kosokat. Rajtuk kívül a Maglód is meg-
határozó lehet, és nagy kérdés, hogy a
Kincsem milyen játékot mutat majd. Az
A Studio Futsal Nyíregyháza a találko-
zóit a Continental Arénában vívja, az el-
sõre szeptember 13-án kerül sor, amikor
a MEAFC Miskolc érkezik.

FUTSALCSAPAT AZ NB II-BEN

végén Mészáros Bencével igyekez-
tünk segíteni egymást, ami két Top
20-as helyhez volt elegendõ, s bár
összességében ettõl magasabb célokat tûz-
tünk ki magunk elé, nem lehetünk csaló-
dottak, hisz napról napra egyre jobb és
jobb teljesítményt nyújtottunk – mond-
ta Szijártó Zétény.

Nyíregyházán az elmúlt években
több rangos kerékpárversenyt rendez-
tek, egy éve a világkupa-sorozat ál-
lomásai közül csak a magyarorszá-
git tudták megtartani, de tavaly volt
szakasza a Tour de Hongrie-nak is,
melynek célja a szabolcsi megye-
székhelyen volt.

Az oldalt összeállította: Dankó László
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A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI

A Sóstói Múzeumfalu mindig tartogat meglepetéseket!
A skanzen által immár negyedik alkalommal rendezett,
mindig nagy érdeklõdést kiváltó hagyományõrzõ soka-
dalom két év szünet után sokszínû programkínálattal tér
vissza szeptember 5-én, vasárnap – tájékoztatott az in-
tézmény. A rendezvény a gasztronómia, a hagyományok
és a népszokások fesztiválja.

A Kárpát-medence ízei a Sóstói Múzeumfalu portáin
mutatkoznak be: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájegy-
ségei mellett többek között Biharból, a Hortobágyról, So-
mogyból érkeznek fõzõcsapatok. Az ünnepélyes megnyi-
tót 10.30-tól a gyermekek körében méltán népszerû Ákom-
Bákom Bábcsoport elõadása követi, 11.30-tól felvonul az
„In Ferro Veritas” középkori hagyományõrzõ csoport, akik
egész napos bemutatóval várják a látogatókat az Árpád-
kori faluban. A nap folyamán a fõzõcsapatok is bemutat-
koznak a faluközpontban, majd 14.00 órától a Manó Swing

együttes szórakoztatja a gyermekeket. 15.00 órától a feszti-
vál legizgalmasabb pillanatai következnek, hiszen a ver-
senyben résztvevõk számára kiosztják a díjakat, 16.00 órá-
tól pedig a Tárkány Mûvek elõadása zárja a rendezvényt.

ÉLMÉNYEK, KÓSTOLÓJEGGYEL
A mûhelyekbe újra élet költözik, láthatják, hogyan dolgo-

zik a kovács, a mézeskalács-készítõ, a kádár és a kerékgyár-
tó, a kisebbekre pedig kosaras körhintával és népi játszóud-
varral is gondolnak. A felnõttek 1200 Ft/fõ áron válthatnak
belépõt, melyhez 2 db kóstolójegyet ajándékoznak, a gyer-
mekek pedig 600 Ft/fõ áron vehetnek részt a rendezvényen,
melyhez 1 db kóstolójegyet kapnak ajándékba. 6 éves kor
alatt és 70 éves kor felett a belépés ingyenes!  Az elkészített
ételek megízleléséhez szükséges kóstolójegy pedig 100 Ft/
db áron vásárolható meg. Szeptember 5-én is élményekben
és hagyományokban gazdag kulturális eseményeket kínál
a Sóstói Múzeumfalu, ahol élmény a hagyomány!

MIGRÁCIÓ, ISZLÁM, KERESZTÉNYEK

A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyházi
Csoportja meghívja az érdeklõdõket 2021. augusztus
31-én (kedden) 17.00 órakor tartandó rendezvényére.

Elõadó: dr. Speidl Bianka.
Az elõadás címe: Migráció, iszlám, a keresztények

helyzete az érintett térségekben.
Helyszín: Nyíregyháza, megyeháza díszterme.
A rendezvény nyilvános és ingyenes.

REFORMÁTUS ESTÉK

A Nyíregyháza-Sóstói Református Egyházközség
meghívja az érdeklõdõket programsorozatára. Az isz-
lám Európában. Elõadó: dr. Németh Pál református lel-
kész, iszlámkutató.

Idõpont: 2021. augusztus 29. (vasárnap) 16.00 óra.

Helyszín: Sóstói-Millenniumi Református templom,
Nyíregyháza-Sóstófürdõ, Kemecsei út 24.

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS
KÖZPONT

Karl-Otto Weinreich festõmûvész és az Iserlohni
Kultursymposion M Kisplasztikai Gyûjtemény alkotásai-
ból válogatott „A világjárvány után is, valahogy mindig
van folytatás” címû kiállítás

Megnyitó: 2021. augusztus 28. 16.30
Köszöntõt mond: dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei

Jogú Város alpolgármestere. A kiállítást megnyitja: dr. Marsi
Edit, a Nyíregyházi Iserlohn Bizottság elnöke. A kiállítást
bemutatja: prof. dr. habil. Szepessy Béla, a Nyíregyházi
Egyetem Vizuális Kultúra Intézet igazgatója, grafikusmû-
vész, egyetemi tanár. Közremûködnek: a Vikár Sándor
Zeneiskola tanárai.

Megtekinthetõ: október 10-ig, keddtõl szombatig 9.00–
17.00 óra között.

Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay Ádám krt.
18.).

XXXV. Nemzetközi Ásványbörze
Idõpont: 2021. szeptember 4. 10.00–18.00, szeptem-

ber 5. 9.00–16.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).
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„FELHÕKARCOLÓK A VÁROS SZÉLÉN”
Ezzel a címmel tette közzé 1970. december 18-án a

helyi napilap azon írását, amelyben olvasóit az épülõ új
városnegyedrõl tudósította. Az akkor
még XVII-es lakókörzetnek nevezett
területen a IV. ötéves tervben 3 ezer
lakás építését irányozták elõ. A terve-
zõk elõtt a 35 hektárnyi területen 14
ezres lélekszámú városrész kialakítá-
sa lebegett. Ehhez 1975 végéig 2282
lakás építése szükséges, amely 9000
fõ elhelyezését biztosítja. Ezután 1978
végéig mintegy 700 lakással, 450 óvo-
dai és 220 bölcsõdei férõhellyel szá-
moltak.

Az új városnegyed építése 1971-
ben kezdõdött. A megyei állami épí-
tõipari vállalat munkásai (SZÁÉV), a
debreceni tervezõvállalat mérnökei-
nek tervei alapján, a Debreceni Ház-
gyárban készült panelekbõl dolgoz-
tak. A munkálatok 1971 júniusában
vették kezdetüket. A tereprendezés
során eldózerolták a szanált házakat
és a homokbuckákat, valamint meg-
építették a felvonulási területet és épületet. Az elsõ hat
lakást már 1971 augusztusában át is adták. 300–350
munkás dolgozott az építkezéseken, egy házhoz kb. 25
panelt kellett beépíteniük.

Az 1972 óta Jósaváros nevet viselõ területen jól ha-
ladtak a munkálatok, sõt a terveket túl is teljesítették:

3247 házgyári lakást adtak át. Az új
otthonok mellett elkészült két álta-
lános iskola, három, összesen 450
személyes óvoda és ugyancsak há-
rom, 240 gyerek befogadására alkal-
mas bölcsõde. A városrészben új
orvosi rendelõt, gyógyszertárat, ét-
termet és különbözõ üzleteket is
nyitottak. A sorra beköltözõ lakók
pedig fákat, bokrokat és virágokat ül-
tettek. Így lett a Jósaváros mindenki
számára élhetõ lakónegyeddé, ahol
élõ közösségek is kialakultak. Jelen-
tõs rendezvénnyé nõtte ki magát a
Jósavárosi Napok címû rendezvény-
sorozatuk is.

1978-ban a Magyar Urbanisztikai
Társaság Hild-emlékérmet adományo-
zott Nyíregyházának, amelyet a vá-
ros gyorsütemû fejlõdésével, új lakó-
telepek kialakításával, a régi és új vá-
rosrész kapcsolatának megteremtésé-

vel, az ember és a környezet harmonikus fejlesztésével
érdemelte ki, amire a példa Jósaváros volt.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Major József

(10. sz. vk. önk. képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. szeptember 2., 17–19
óra között.

Helyszín:  Móra Ferenc Általános
Iskola, Móra terem,  Fazekas J. tér 8.


