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MEGKEZDÕDÖTT A TANÉV AZ ÚJ HONVÉD KOLLÉGIUMBAN IS
24 diák kezdte meg a tanévet a vitéz Mikecz Kálmán

Honvéd Kollégiumban. Az új intézmény a 2021-2022-es
tanévben fogadja elõször a tanulókat. Nyíregyháza 150
éves katonamúlttal büszkélkedhet, hamarosan pedig ismét
katonaváros lehet – ezt Szabó István honvédelmi államtit-
kár mondta a tanévnyitón. Magyarországnak felkészült,
magabiztos katonákra van szüksége, ehhez a honvédség
célja, hogy 2026-ra harmincezer fõre nõjön az aktív állo-
mány és húszezerre az önkéntes tartalékosok száma.

Ünnepélyes keretek között indult a tanév Nyíregyháza
új oktatási intézményében, a vitéz Mikecz Kálmán Hon-
véd Kollégiumban. Összesen 24 diákból áll a kollégium
elsõ évfolyama. Az országban másodikként nyílik ilyen
bentlakásos intézmény. A Honvéd Kadét program legma-
gasabb szintjét eddig csak a debreceni iskola képviselte, a
nyíregyházi intézmény megnyitásával már két kollégium
mûködik az országban. A Honvédelmi Minisztérium ez-
zel közelebb került a céljához, miszerint 2030-ra 8–10
hasonló intézményt szeretnének mûködtetni. A kollégi-
umban nem katonákat nevelnek majd, de az intézmény
betekintést enged a katonai alapismeretekbe, tudományok-
ba, a katonák életébe. Büszkén viseli Mikecz Kálmán ne-
vét, aki életében bizonyította rátermettségét és bátorságát

a hadszíntereken. A kollégium a Nyíregyházi Egyetem
kampuszán kapott helyet, a tanévnyitón Vassné dr. Figula
Erika rektor kiemelte, évtizedekkel ezelõtt az itt tanuló
katonák tisztelettudóak, udvariasak és szabálykövetõek
voltak.

– A fiatalok képzése azért is fontos a honvédség számára,
mert amióta nincs sorkötelezettség Magyarországon, nincs
meg az állandó kapcsolat a haderõ és a civil társadalom kö-
zött. A kollégium feladata, hogy megtalálja ezt a kapcsola-
tot. A Honvéd Kadét program további célkitûzései között
szerepel, hogy 2026-ra 30 ezer fõre növeljék a honvédség
aktív állományát és 20 ezerre az önkéntes tartalékosok szá-
mát. A katonai pálya anyagilag is kiszámítható lehetõséget
jelent. A kollégium diákjai reggel hatkor kelnek, 10 perces
tornával indítják a napot, majd reggeli után 7 órakor indul-
nak az iskolába. Amikor délután visszatérnek, formaruháza-
tot viselnek. 17 fiú és 7 lány kezdte meg a tanévet.

KAPOCS A VÁROS ÉS A HONVÉDSÉG KÖZÖTT
Nyíregyháza 150 éves katonamúlttal büszkélkedhet, a

városnak évtizedeken át szerves része volt a Magyar Hon-
védség. Az ország szinte minden szegletébõl hívtak be
vagy helyeztek ide hivatásos és sorkatonákat, akik közül
sokan a szolgálati idõ letelte után sem hagyták el a várost,

Nyíregyházán telepedtek le és örömmel fogadták õket –
mondta köszöntõjében Szabó István honvédelmi államtit-
kár. A katonai kollégium lassan három évtizede bezárt már
Nyíregyházán, az új intézmény most egy kapocs lehet a
város és a honvédség között.

Benkõ Tibor honvédelmi miniszter a napokban jelentet-
te be, hogy a jövõben pluszpontokat kaphatnak azok, akik
az egyetem elõtt fél vagy egy évet a honvédségnél szolgál-
nak. Hat hónapért cserébe 32, egy évért pedig 64 plusz
járhat majd a hallgatóknak. 2017 óta folyamatosan növek-
szik a honvédség létszáma, az önkéntes tartalékosok mára
már több mint 11 ezren vannak – tette hozzá a miniszter.
Benkõ Tibor Nyíregyháza díszpolgára kitüntetést kapott az
augusztus 20-ai városi ünnepségen. A rendezvény után úgy
nyilatkozott, fontos célja, hogy a katonaság ismét jelentõs
szerepet kapjon Nyíregyházán, az új honvéd kollégium után
a tervek között szerepel egy katonai középiskola is, illetve,
hogy bõvítsék a területvédelmi ezred létszámát. A minisz-
ter hozzátette, szeptember 15-tõl beindítanak egy új, ön-
kéntes katonai szolgálati rendet. Ezt kiajánlották azon fia-
talok számára, akik nem nyertek felvételt a felsõfokú tanin-
tézetekbe azzal, hogy katonáskodjanak, amíg a következõ
felvételik majd eredményesek lesznek.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Fotó: Kohut Árpád

Elkészült az új körforgalom a Tünde utca–Kállói úti keresztezõdésben – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán dr. Kovács
Ferenc. A polgármester így fogalmazott: Ahogy megígértük, még a szeptemberi tanévkezdés elõtt befejezték a munkát a kivite-
lezõk, az arra közlekedõk már biztonságosan és akadálymentesen használhatják az új csomópontot. A keresztezõdés környeze-
tében korszerûsödtek a gyalogos- és kerékpárutak is, a körforgalom valamennyi ágán  átkelõhelyet alakítottak ki, s a csomópont
körül  mintegy 520 db cserjét ültettek el. Minden érintett családnak zökkenõmentes tanévkezdést és balesetmentes közlekedést
kívánok! – áll a bejegyzésben. (A téma részletei a 13. oldalon.)

MÉG EGY VADONATÚJ KÖRFORGALOM

ÚJ JEGY- ÉS BÉRLETÉRTÉKESÍTÕ AUTOMATÁKAT ÁLLÍT ÜZEMBE
NYÍREGYHÁZÁN A VOLÁNBUSZ

Szeptember 1-jétõl négy új jegy- és bérletértékesítõ automatát állított üzembe Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye székhelyén a közúti közlekedési társaság. A tesztüzemi idõ-
szak után szeptember 1-jétõl élesben is az utasok szolgálatába álltak a saját forrásból
beszerzett automaták Nyíregyházán, a Vay Ádám körúti, a Búza téri és a Bujtos utcai
megállókban, valamint a vasútállomáson. Az automatákból helyközi, illetve helyi menet-
jegyeket és bérleteket lehet vásárolni. A vásárlás során készpénzes és bankkártyás fizetés-
re egyaránt lehetõség van. A MÁV és a Volánbusz közötti stratégiai együttmûködés ered-
ményeként június 1. óta a nyíregyházi bel- és külterületi napijegyek, bel- és külterületi
összvonalas heti, félhavi, havi, 30 napos és negyedéves teljes árú, illetve tanuló- és
nyugdíjasbérletek már a MÁV applikációban is megvásárolhatók. Ugyanezen termékeket,
továbbá a teljes árú és a kedvezményes belterületi menetjegyeket a vasúti jegypénztárak-
ban is meg lehet váltani.
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CSALÁDI NAP A KISERDÕBEN
NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉSI PROJEKT ZÁRULT NYÍREGYHÁZÁN

NYÍREGYHÁZA ÉS HARBIN
15 ÉVE TESTVÉRVÁROSOK

A FÜRDÕNK VITTE A PRÍMET
KOLOZSVÁRON

Befejezõdött „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad re-
konstrukciója és a Kiserdõk területének funkcionális bõ-
vítése” projekt. A mintegy 1,2 milliárd forintos fejlesz-
tésbõl egy teljesen új, modern játszótér épült a Géza és
Nefelejcs utca melletti területen, illetve teljesen meg-
újult Magyarország második legnagyobb szabadtéri szín-
pada, a nyíregyházi Rózsakert.

Cukorágyú is várta a gyerekeket a Kiserdõben szerve-
zett családi napon, múlt hét csütörtökön. A legkisebbek
kedvét az idõjárás sem vette el, örömmel használták Nyír-
egyháza egyik legmodernebb játszóterét.

KORSZERÛ PIHENÕPARK
A Géza és Nefelejcs utca keresztezõdésében, vagyis a

nyíregyháziak által csak Kiserdõként ismert területen egy
pályázat keretében épülhetett meg ez a korszerû játszó-
tér. Korábban, ahogy az erdõs rész, úgy a jelenlegi pihe-
nõpark is vízben állt, ezért megemelték a területet, ho-
mokágyazatot kapott. Ennek köszönhetõen tudták kiala-
kítani a játszóteret „A Nyíregyházi Szabadtéri Színpad
rekonstrukciója és a Kiserdõk területének funkcionális
bõvítése” projekt forrásaiból.

FONTOS FEJLESZTÉSEK
– Ebbõl az 1,2 milliárd forintos, jelentõs programból

két olyan terület újult meg Nyíregyházán, amelynek már
itt volt az ideje. Az itteni kisebbik része, a Kiserdõk pro-
jekten belül elkészült a modern játszótér, elõtte elég rossz

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV
polgármestere online megbeszélést foly-
tatott  Sun Zhe,  Harbin, kínai testvérvá-
rosunk polgármesterével, a két város test-
vérvárosi kapcsolatának 15. éves jubileu-
mi évfordulója alkalmából múlt csütörtö-
kön – közölte a Városháza Sajtószolgálat.

A mostani online találkozót megelõzte egy
tavalyi online beszélgetés, amikor abban álla-
podott meg a két város polgármestere, hogy
idén közösen ünnepeljük meg a testvérvárosi
kapcsolat 15 éves jubileumát. Sajnos azonban
a járványhelyzet nem teszi lehetõvé, hogy 
Harbin  város delegációja részt vegyen Nyír-
egyházán, a szeptemberi Tirpák Fesztiválon
megrendezendõ Testvérvárosi Találkozón.

JUBILEUMI ALÁÍRÁS
Mind a két polgármester megerõsítette,

hogy nagyon fontosnak tartja a két város kö-
zötti testvérvárosi kapcsolat és együttmûkö-
dés fejlesztését, különös tekintettel a 15 éves
jubileumi évfordulóra. A csütörtöki online ta-
lálkozó keretében Sun Zhe,  Harbin  polgár-
mestere és dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza
város polgármestere, ünnepélyes keretek kö-
zött aláírta a két város,  Harbin  és Nyír-
egyháza közötti testvérvárosi együttmûkö-
désrõl szóló megállapodás megerõsítését.

A MEGÁLLAPODÁS FÕBB ELEMEI
A baráti együttmûködés elmélyítése és

a kölcsönös kapcsolatok erõsítése, ezen
belül a kulturális és mûvészeti, a gazdasá-
gi és kereskedelmi együttmûködés, az
egyetemek, általános és középiskolák kö-
zötti együttmûködés elõmozdítása, az ok-
tatás, a tudományos kutatás, valamint az
oktatók és diákok csereprogramjai terén
folytatott széles körû együttmûködés ke-
retében.

AJÁNDÉKOK, VIRTUÁLISAN
Az esemény zárásaként a két polgármes-

ter kölcsönösen és jelképesen ajándékot ad-
tak át a 15. évforduló alkalmából. Harbin 
város polgármestere egy vízfestményt aján-
dékozott a városunknak, amelyet egy híres
helyi mûvészük, Wei Yi festett, aki mûvé-
szeti professzor a  Harbin  Egyetem Képzõ-
mûvészeti Intézetben. Nyíregyháza polgár-
mestere  Harbin  város részére, prof. dr. ha-
bil. Szepessy Béla, a Nyíregyházi Egyetem
Vizuális Kultúra Intézet igazgatójának „Kor-
zó” címû linómetszetét nyújtotta át szim-
bolikusan. A kép Nyíregyháza város fõte-
rét a városházával, a századfordulón ábrá-
zolja, megidézve Krúdy Gyulát, a modern
magyar prózaírás kiváló mesterét.

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
munkatársai ismét Kolozsváron jártak,
hogy a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. kollégái-
val közösen népszerûsítsék Nyíregyháza
turisztikai kínálatát az erdélyi magyarság
történelmi és kulturális központjában.

A 12. Kolozsvári Magyar Napok az újra-
kezdés jegyében zajlott, hiszen augusztus 17–
22. között a koronavírus után megújulva ün-
nepelhettek és szórakozhattak az emberek a
rendezvény több száz programpontján.

MAGYARORSZÁGOT KÉPVISELTÜK
Nyíregyháza, mint egyedüli magyar turisz-

tikai szolgáltató mutatkozott be a Farkas ut-
cai forgatagban, ahol – mivel a rendezvény-
helyszín vásárnak számított, a román hatá-
lyos rendelkezések értelmében korlátozások
nélkül volt látogatható – szép számmal vet-
tek részt az érdeklõdõk. A koncertek, könyv-
árusok és a kézmûvesek mellett az iroda tu-
risztikai ajánlataival színesítette az esemény
palettáját és prospektusokkal, valamint a tér-
ségre jellemzõ eredetvédett pálinkákkal várta
a látogatókat. Nyíregyháza nevét korábban
többen a Nyíregyházi Állatparkkal azonosí-
tották, de most kifejezetten sokan érdeklõd-
tek a fürdõ szolgáltatásai iránt, keresték az
új attrakciókat, illetve a program- és szállás-

lehetõségeket. Nagyon sok kérdés irányult a
magyarországi járványügyi helyzetre és a
hatályban lévõ korlátozásokra. A gyerme-
kek legnagyobb örömére „életre kelt” a
Nyíregyházi Állatpark fehér tigrise is.

SOKAN ÉRKEZNEK ROMÁNIÁBÓL
– A külföldi turisták közül Romániából

érkezett a legtöbb vendég Nyíregyházára az
elmúlt években és a legtöbb vendégéjszaka
is hozzájuk kapcsolódik. Tavaly a koronaví-
rus-járvány okozta helyzet miatt elsõsorban
a belföldi vendégforgalomra koncentráltunk,
de muszáj tudatosan tervezni és a nemzet-
közi piacon is fenntartani a jelenlétünket. Azt
látjuk, hogy a gazdag turisztikai kínálatunk-
nak köszönhetõen és a korlátozások lazítá-
sa miatt újra megjelentek a külföldi turisták
városunkban. Kifejezetten örülünk, amikor
az online aktivitások mellett ismét szemé-
lyesen jelenhetünk meg egy-egy rendezvé-
nyen. A Kolozsvári Magyar Napokon való
részvétel, az ezzel egy idõben zajló Partiumi
Magyar Napok Szatmárnémetiben, vagy a
július utolsó napján rendezett Summer
Festival Kassán is kiváló lehetõség volt arra,
hogy hitelesen képviseljük Nyíregyházát
– tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

állapotú, vizes volt ez a terület. Az elkészülte óta nagyon
sok gyerek használja. A nagyobbik része pedig Magyar-
ország második legnagyobb szabadtéri színpadának meg-
újítása volt, ami azóta is sikeresen mûködik. Nagyon örü-
lök neki, hogy a zárórendezvényen arról tudunk beszá-
molni, hogy mindkét fejlesztés megvalósult és használják
is a nyíregyháziak és a Nyíregyházára látogatók – mond-
ta a város alpolgármestere, dr. Ulrich Attila.

NÉPSZERÛ JÁTSZÓTÉR
A fejlesztés részeként rendbe tették a játszótér mellett

megmaradt erdõs részt is, a gyerekeket többek között
csúszdás mászóvár, fészek- és forgóhinta, rugós játékok,
mérleghinta és kötéllabirintus várják. A vagyonvédelem-
rõl térfigyelõ kamerák gondoskodnak. Bár ez a projekt
lezárult, a fejlesztések tovább folytatódnak, illetve ezzel
párhuzamosan is korszerûsödtek hasonló területek a vá-
rosban.

FOLYAMATOS A FEJLÕDÉS
– Ha a kultúrát nézzük, folyamatos megújulás van Nyír-

egyházán, folyamatosan épül például a Kulturális Negyed.
Ha a szabadtéri színpad felé megyünk, akkor a Jósa And-
rás Múzeumban lesz egy következõ nagy, több milliárd
forintos projekt, ami a nemrégiben Év Múzeumának vá-
lasztott intézmény modernizálását tûzi ki célul. Ezzel lé-
nyegében minden kulturális intézmény megújul a Ben-
czúr és Bessenyei téren. Aki Nyíregyházán él, tudja, hogy
a játszótereket folyamatosan korszerûsítjük és új eszkö-

zökkel látjuk el, épp azért, mert az látszik, hogy a gyere-
kek szeretik használni, szeretik itt eltölteni a szüleikkel
együtt a szabadidejüket, mint most is – tette hozzá az
alpolgármester.

MODERN RÓZSAKERT
A projekt keretében megújult Rózsakert Szabadtéri Szín-

pad 987 nézõ befogadására alkalmas. A korszerûsítés ré-
sze volt, hogy új kiszolgálóegységek és vizesblokkok épül-
tek, öltözõket, pihenõszobákat, raktárakat és büfét alakí-
tottak ki. Többek között megújult a növényzet, hangula-
tos világítást kapott a terület, illetve elkészült a rózsakert
és a szökõkút teljes rekonstrukciója is. A szabadtéri szín-
pad nemcsak a színházi elõadásoknak, de különbözõ
ünnepségeknek is méltó helyszínt biztosít a felújítás óta.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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MEGNYÍLT A NYÍREGYHÁZA APPLIKÁCIÓ!
KEZÜNKBEN A VÁROS, LETÖLTHETÕ A SOKOLDALÚ NYHAPP

Múlt héten péntek délelõtt szalagvágás
helyett gombnyomással indult el a Nyír-
egyháza Applikáció, mely sokoldalú szol-
gáltatásával komfortossá teheti a városla-
kók mindennapjait. A fejlesztés a Nyíregy-
házán és az agglomerációban élõk mint-
egy 40–60 százalékának nyújt interaktív
információs lehetõséget.

– Szeretném megkérni a NYÍRVV ügy-
vezetõjét, hogy az alkalmazás hitelesítését
és közzétételét tegye meg egy gombnyo-
mással... – a mentést és közzétételt köve-
tõen e szavakkal indította útjára a fejlesztõ
cég képviseletében Mikó Botond. Az
Exagent Group alapító ügyvezetõje hozzá-
tette: így elindult az applikáció a világhá-
lón, a szervereken, és szépen sorban, ahogy
validálódik, a nyíregyházi applikáció elér-
hetõvé és letölthetõvé válik a világ minden
táján, az összes szerveren.

HAZÁNKBAN
SZINTE EGYEDÜLÁLLÓ

Egy mozdulatra nyílt meg az applikáció,
mely egyetlen gombnyomásra képes egy-
szerûen értelmezhetõ problémákat megol-
dani. Hazánkban szinte egyedülálló és új-
szerû az a városi alkalmazás, melyet a mul-
tifunkcionális, interaktív és informatív jel-
zõvel illettek a fejlesztõk, és költsége 14
millió forint volt. A helyi közszolgáltató
cégek alkalmazottai ezentúl egyre ritkáb-
ban bontanak panaszos leveleket és intéz-
nek telefonos ügyeket, hiszen megérkezett

az ügyintézés, a széles körû tájékoztatás
XXI. századi alkalmazása.

MULTIFUNKCIONÁLIS,
INTERAKTÍV ÉS INFORMATÍV
– Kategorizálni lehet akár a friss híreket,

akár a rendezvények felületét. Ha esetleg
valaki sportrendezvényt szeretne Nyíregyhá-
zán keresni, akkor egy gombnyomással hoz-
zájuthat, hogy milyen napokon, milyen hely-
színeken, milyen jellegûek lesznek. Komfort-
érzetet biztosító felületet szerettünk volna a
városlakók számára nyújtani, olyat, ahol fon-
tosnak is érzi magát, mert az applikáció se-
gítségével – akár szavazásokon keresztül –
azt is megkérdezhetjük tõle, hogy milyen vi-
rágot ültessünk a fõtérre – tájékoztatott az
appról Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft.
ügyvezetõje. Legyen buszközlekedés, há-
ziorvos, miserend, színházi elõadás, sze-
métgyûjtés, távfûtés, vacsoravendég vagy
túraútvonal a kérdés, mindenhez megoldást
talál az alkalmazás felhasználója.

OKOSTÉRKÉPTÕL
A VISSZAJELZÉSIG

A fejlesztõ cég képviselõje helyi kötõ-
désû – szólt a bemutató –, tehát egykori
nyíregyházi fiatalember. 15 szakemberrel
dolgozó csapata jelen van a világ 170 or-
szágában, Amerikától Ázsiáig. – Az alap-
csomagban, ahol most tartunk, az alapve-
tõ moduloktól kezdve – mint a hírek és ese-
mények – egészen odáig, hogy okostérkép,
attrakció mindenféle infrastrukturális ele-

met, helyszínt elérhetünk a városban az-
zal, hogy interaktívvá vált az applikáció.
Tehát a nyíregyházi lakos beleszólhat a
város életébe, ezen kívül az önkormány-
zat számára bejelentéseket is tehetünk akár
egy rossz útról, akár vízmûkérdésrõl, vagy
hulladékszállítási problémáról is – részle-
tezte a fejlesztõ képviselõje, Mikó Dániel.

FOLYAMATOSAN BÕVÜL
E szükséges és idõszerû szolgáltatás fo-

lyamatosan bõvül, késõbb magánvállalko-
zók is megjelenhetnek a csomagban. Azért
szolgálhatja a városlakókat, mert folyama-
tosan frissül, s tulajdonképpen egy interak-
tív, digitális verziója az egykori Piros kata-
lógus vagy az Aranyoldalak helyett.

MI MINDENRE JÓ MÉG – MÁR MOST?
Egyszerû regisztrációt követõen, nyíregyházi lakosként, azonnal elérhetõvé válik

az applikáció teljes kínálata. Gyors hozzáférést biztosít Nyíregyháza digitális vilá-
gához, melyben számtalan információ, lehetõség és kedvezmény vár bárkit. S hogy
mi mindenre jó például néhány gombnyomással?

– Elsõ kézbõl olvashatjuk a városi hivatalos hírportál (a nyiregyhaza.hu) bejegy-
zéseit.

– A profil személyre szabható értesítési rendszere a híreken túl akár a hulladék-
szállítás pontos idõpontjára is szívesen figyelmeztet.

– A gyorskeresés funkcióval egyszerre kereshetünk a hírek, helyszínek, esemé-
nyek, attrakciók között.

– Az „Attrakciók Városa” menüpontot megérintve Nyíregyháza legnépszerûbb
látványosságai akár regisztráció nélkül, „Turista” módban is elérhetõk, útvonal-
tervezéssel és informatív leírásokkal.

– Lehetõségünk van kifejezni személyes véleményünket az aktuálisan meghirde-
tett szavazásokkal kapcsolatban.

– A „Bejelentés” menüt hasz-
nálva, könnyedén, irányí-
tott módon tehetünk beje-
lentést városunkhoz kötõ-
dõ észrevételekkel, problé-
mákkal, javaslatokkal kap-
csolatban.

– Könnyen elérhetõ, értékes
kedvezmények várnak min-
denkit – pár lépésben érvénye-
síthetõ QR-kód segítségével az
5, 10 vagy akár 15% kedvezmé-
nyek a felkínált szolgáltatások-
hoz.

Ez csak kínálat, érdemes le-
tölteni – és böngészni!
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TURISZTIKAI FILM NYÍREGYHÁZÁRÓL
NYÍREGYHÁZA SZÍVE-LELKE BENNE A KÉTPERCES ALKOTÁSBAN

Elkészült Nyíregyháza turisztikai filmje. Az imázsvideót
Kassa régió idegenforgalmi szervezetével közösen készí-
tette a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. Az egyik
kisfilmben a nyíregyházi élményeket próbálják átadni, egy
másik közös videóban pedig a magyar-szlovák térség tu-
risztikai attrakcióit mutatják be. A „premier” az önkor-
mányzat Szent István-napi ünnepségén volt, a sajtónak
múlt csütörtökön mutatták be.

Több mint húsz helyszínen, közel hatvan nyíregyházi
kötõdésû gyermek és felnõtt részvételével zajlott a város
turisztikai imázsfilmjének forgatása.

MEGMOZDULT A VÁROS
A szereplõket nyíregyházi sajtóorgánumokon keresztül

toborozták (például itt nálunk, a Város-Kép Nonprofit Kft.
felületein is tettek közzé felhívást). Megmozdult Nyíregy-
háza lakossága, ezzel még személyesebbé téve a filmet.
Jelentkezett például egy család, aki a nagymamának sze-
retett volna meglepetést szerezni a képkockákkal, vagy
olyan fiatalok, akiket érdekelt a filmezés világa, de szere-
pel helyi óvónõ, ügyvéd, szenior sportoló is.

SOKAN TETTEK ÉRTE
A film elkészítésében városunk több intézménye, egye-

sülete, vendéglátóhelye is közremûködött, ezzel is kife-
jezve Nyíregyháza sokszínûségét. A képeken megjelenik
az állatpark, a fürdõ és a múzeumfalu, a város terei, park-
jai, valamint a múzeumok és a templomok. Részt vettek
benne helyi néptáncosok, lovasok (Timpex Lovasklub),
illetve a Móricz Zsigmond Színház, mely színészek mel-
lett a mûvészeti titkárt és a kellékeseket is biztosította.

CÉL AZ ÉRDEKLÕDÉS FELKELTÉSE
A videó igazi „szerelemgyermek”, hiszen a szereplõ-

kön túl a producer (Méray Levente Recordline Produkció
– nevükhöz kötõdik több sikeres és nagy volumenû orszá-
gos és nemzetközi turisztikai imázsfilm elkészítése pl.

WOW Hungary videók) és a stáb néhány tagja is nyíregy-
házi kötõdésû. Sõt, a videó alatt felcsendülõ zenét is helyi
zeneszerzõ (Balázs Béla) és énekes (Szabó Marcell) ké-
szítette. – Az volt a célunk, hogy olyan turisztikai imázsfilm
készüljön, amelyet ha megnéznek a leendõ, potenciális
turisták, akkor felkeltsük a vágyat és az érdeklõdést Nyír-
egyháza, mint turisztikai célpont iránt – mondta Furkóné
Szabó Mariann, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft.
ügyvezetõje.

KASSÁVAL EGYÜTTMÛKÖDVE
A nyíregyházi rövidfilm ugyanakkor csak az egyik sze-

lete annak a közös desztinációs videónak, amely a Kassai

Régió Turizmus Idegenforgalmi Szervezetével, egy Interreg
program V-A Szlovákia-Magyarország Együttmûködési
Program keretén belül készült (FMP-E/1901/4.1/033),
„NYKE – modern promóciós eszközök létrehozása a ha-
tárokon átnyúló turisztikai célpontok turizmusának támo-
gatására” címmel.

KIHAGYHATATLAN ÚTI CÉLOK
A nyíregyházi forgatással egy idõben a kassai régióban is

lencsevégre kapták a legélménytelibb attrakciókat, hiszen
a projekt fõ kimenetele az volt, hogy a két desztináció együtt
alkosson meg egy filmet, ami átfogó képet nyújt a nézõk-

Furkóné
Szabó Mariann

nek a határon átívelõ látnivalókról. – A videó alapján akár
egy bakancslistát is összeállíthatunk, amely nemcsak ha-
zánkban, hanem Szlovákiában is kihagyhatatlan úti célo-
kat kínál – tájékoztatta szerkesztõségünket az ügyvezetõ.

DINAMIKUSAN FEJLÕDÕ TURIZMUS
A turistaforgalom és a vendégéjsza-

kák száma tíz éve dinamikusan fejlõ-
dik Nyíregyházán, ennek a növeke-
désnek a pandémia vetett véget –
mondta Furkóné Szabó Mariann. Egy
évtized alatt megduplázódott a város-
ba érkezõk száma. A koronavírus ide-
jén is az országos átlag fölött teljesí-
tett a megyeszékhely és az idei nyarat
is jó eredményekkel zárhatjuk, bár a
pontos adatokra még várni kell.

ITT NÉZHETÕ MEG

A kisfilm megtekinthetõ a  nyiregyhaza.hu városi
webportál  „Nyíregyháza szíve-lelke benne: új turisz-
tikai film városunkról” címû cikkében, valamint a Visit
Nyíregyháza Facebook-oldalán, illetve a Nyíregyházi
Turisztikai Iroda YouTube-csatornáján is.

(x)

Kassa és környéke is élménygazdag pihenést kínál

Van mit megmutatni Nyíregyházán
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BEVEZETTÉK AZ ÚJ BUSZMENETRENDET HÉTFÕN
MEGSZÛNÕ VÁRAKOZÁSOK, KISZÁMÍTHATÓ JÁRATOK ÉS ÚJ KAPCSOLATOK

Augusztus 30-tól, vagyis hétfõtõl újabb változások tör-
téntek a helyi buszközlekedésben – mint arról korábban
négyrészes sorozatunkban aprólékosan beszámoltunk. A té-
mában múlt héten sajtótájékoztatót is tartottak, melyen el-
hangzott: kisebb és nagyobb menetrendi módosítások, illet-
ve új járatok segítik a munkába és az iskolába járást. Az
újítások között szerepel például, hogy gyorsjáratok indul-
nak a nagyobb foglalkoztatók irányába, valamint átszállás
nélkül lehet ezentúl eljutni a Kertvárosból a Jósavárosba.

Finomhangolás, új vagy módosuló vonalak, könnyebb
eljutás a munkahelyekre és az iskolákba, illetve a külterü-
letek egyszerûbb elérése – ezek a buszmenetrend-módosí-
tás legfontosabb pillérei. A hétfõn, augusztus 30-án érvénybe
lépett változásokat az elmúlt idõszak utasigényeinek, a nagy-
foglalkoztatók jelzéseinek, valamint a fedélzeti egységek
adatszolgáltatásainak alapján vezették be.

A LEGJOBB MEGOLDÁSRA TÖREKEDTEK
A sajtótájékoztatón elhangzott, Nyíregyháza nem a já-

ratok csökkentésével próbált változást elérni, hanem az
adott keretek között a legjobb megoldásra törekedett. –
Szerintünk önmagában az a megoldás, hogy valamit olló-
val levágunk, nem jelent megoldást, nem javít a helyze-
ten. A szolgáltatás javítását kell célul kitûzni, hogy vissza
tudjuk nyerni az utasokat. Jó buszállománnyal rendelke-
zik a város, ami elég jó alaphelyzetet teremtett, és nagyon
sok mûszaki fejlesztés is történt. Elhangzott, hogy OBU-k –
a jármû, a jármûvezetõ és a forgalomirányítás között folya-
matos kapcsolatot biztosító fedélzeti egységek – kerültek
fel az autóbuszokra, illetve új jegykezelõk is. Ez olyan mû-
szaki háttér, ami megalapozhatja, hogy komfortosabb le-
gyen az emberek érzete a buszon, miközben utaznak.
Ugyanis nagyon lényeges, hogy a buszközlekedés mennyi-
re szolgálja ki az igényeiket – nyilatkozta Pató István, a
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetõje.

EGYEDÜLÁLLÓ JÁRMÛÁLLOMÁNY
Jelenleg nyolcvan jármû biztosítja a helyi autóbusz-köz-

lekedést Nyíregyházán, 71 közlekedési jegyzéken három
darab forgalmi tartalékkal teljesíti a Volánbusz az új menet-
rendet. A feladatokat 175 autóbusz-vezetõ látja el, de fõként
a jármûvek darabszáma határozza meg a menetrendek bõ-
vítését, módosítását. A város a Volánbusz Zrt.-vel egy tíz-
éves, hosszú távú szerzõdést kötött, így megvoltak a partneri
együttmûködés alapjai. – Országosan egyedülálló a jelenle-
gi jármûállomány, amivel a nyíregyházi közlekedést ellát-
juk. A 80 darab autóbusz közül valamennyi alacsony pad-
lós, 41 darab CNG üzemû autóbusz, illetve 39 darab dí-
zel üzemû autóbusszal látjuk el a feladatokat – tette hoz-
zá Kató József, a Volánbusz Zrt. forgalmi üzemvezetõje.

KEVESEBB KÉSÉS, EGYSZERÛBB ELJUTÁS
A menetrendi hálózatmegújítás tavaly kezdõdött, egy

év alatt rengeteg tapasztalat gyûlt össze. A visszajelzések-
bõl a tervezõk látták, hogy szükséges minimális finom-
hangolás, ennek eredményeit érzékelhetik az utasok au-
gusztus 30-tól. Létrejönnek új kapcsolatok, illetve menet-
idõ-korrekciókkal is számolni kell. A tervek szerint keve-
sebb lesz a késés és egyszerûbb A-ból B pontba eljutni az
utasoknak. Ehhez nagy szükség volt az úgynevezett OBU-
kra, amelyeket a jármûvekre szereltek.

PONTOSSÁG, ÖSSZEHANGOLTSÁG
– Ez az OBU egy olyan kis mûszer, ami tudja azt, hogy

az adott autóbusznak éppen mikor, hol, melyik megálló-
ban hány óra hány perckor kell lennie. Ez a fedélzeti egy-
ség kommunikál a Volánbusz központi rendszerével és a
jármûvezetõ tényleg nyomon tudja követni, hogy minden
megállóba pontosan érkezzen, és onnan pontosan indul-
jon. Természetesen lehetnek olyan forgalmi szituációk,
például torlódás, amikor késés van, és akkor jelzi az autó-
busz-vezetõ számára, hogy plusz 1-2-5 perc késésben van,
s akkor ezt õ tudni fogja. Azt is jelzi neki, ha esetleg ha-
marabb megy el vagy érkezik egy adott megállóba, akkor

viszont ki kell várnia az indulási idõt, ami abból a megál-
lóból meg van határozva. Azért is nagyon fontosak az ebbõl
származó adatok, mert így tudjuk összehangolni az egyes
autóbuszokat, illetve biztosítani a csatlakozásokat, hogy
1-1 megállóban mondjuk egy 5-ös és egy 14-es busz kö-
zött át lehessen szállni, és ez tervezhetõ legyen. Tehát az
utas tudjon arra építeni, hogy például 11 óra 7 perckor
ebben a megállóban a Korányin egyik buszról át lehet száll-
ni a másikra – nyilatkozta Ekés András, a tervezõ Mobilis-
simus Kft. ügyvezetõje.

ÚJ JÁRATOK ÉS VISZONYLATOK
A legfontosabb változások közé tartozik, hogy egy új

8B járatú busz közlekedik majd a 8-as meghosszabbítása-

ként a Berenát és Fürdõ utcáig, elérhetõvé válik átszállás
nélkül a Kertvárosból a Jósaváros, a nagyfoglalkoztatók
felé gyorsjáratok indulnak majd a végállomásról, és a H
jelzésû külterületi hálózatokat is módosították az igények
szerint. A pontos információkat és a részleteket a
nyiregyhaza.volanbusz.hu oldalon bárki elérheti, de ha-
marosan elkészülnek a szórólapok és az új menetrend-
könyv is. A szolgáltató minden utasnak azt javasolja, in-
formálódjon, amiben a Nyíregyházi Naplóban részletek-
ben megjelentetett cikksorozat is segíthet, amely most is
elérhetõ a nyiregyhaza.hu városi webportálon,  a „Tovább
javul a helyi buszközlekedés augusztus 30-tól – minden,
amit errõl tudni kell!” címû cikkben.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Az ilyen és ehhez hasonló térképek is elérhetõk a nyiregyhaza.volanbusz.hu oldalon
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JUBILEUMI TANÉVNYITÓVAL INDULT AZ ÉV
A SZÁZÉVES VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUMBAN

Fennállásának századik évfordulóját ünnepli idén a
Vasvári Pál Gimnázium. Erre emlékezve jubileumi évnyi-
tóval kezdõdött a tanév a nyíregyházi iskolában. A diá-
kok mûsorát követõen újra felavatták Vasvári Pál emlék-
szobrát, az alkotás megújult és az iskola bejárata mellett
kapott helyet.

2021. szeptember elsején századszor hangzott el az in-
tézményben az új tanévet köszöntõ igazgatói beszéd. Az el-
sõt 1921-ben dr. Néveri János mondta el, a város újonnan
alapított iskolájában, a Királyi Katolikus Gimnáziumban.

IDÕUTAZÓ ELÕADÁS
Kovács Ágnes, a Vasvári Pál Gimnázium igazgatója

nyitotta meg az iskola fennállásának századik évforduló-
jára emlékezõ jubileumi tanévnyitó ünnepséget. Majd az
intézményben mûködõ színjátszó kör idõutazó elõadásá-
val folytatódott a rendezvény, egy mai korban élõ vasváris
diák és egy régi diák beszélgetését hallhatták a résztve-
võk.

Dr. Kovács Ferenc polgármester az ünnepségen emlé-
keztetett, a Vasvári volt a Kossuth Lajos Gimnázium után a
város második gimnáziuma, amely az elsõk között létre-
jött. Hozzátette, az elmúlt száz év viharait túlélve az intéz-
mény fennmaradt, folyamatosan tudott fejlõdni és teszi ezt
a mai napig is. Az iskola részt vállal a város közösségi éle-
tében, a városvezetés pedig mindent megtesz, hogy minél
modernebb és korszerûbb lehessen az intézmény.

– Én azt kívánom, hogy ezt a szellemiséget, ezt a közös-
séget és ezt az értéket õrizze meg az iskola, a következõ
száz évben is legyen ilyen sikeres, ugyanennyi sikeres diá-
kot engedjen majd az útjára – fûzte hozzá a polgármester.

ISMERT ÉS SIKERES EMBEREK
A Vasvári Pál Gimnázium padjaiból kikerült diákok az

élet minden területén megállják a helyüket, számos volt
diák ismert és sikeres lett. Innen indult útjára dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár is, aki szeretettel gondol
vissza középiskolás éveire.

– Nagyon nagy hálával tartozom a tanáraimnak, na-

gyon sok mindent kaptam tõlük, és ha õk nem olyan pe-
dagógusok, mint amilyenek voltak, akkor én ma nem le-
hetnék itt így – mondta el dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkár.

Az ünnepséget követõen újraavatták, majd megkoszo-
rúzták Berki Nándor szobrászmûvész dombormûvét,
amely az iskola bejárata mellett kapott helyet.

TANÉVNYITÓ A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMBAN
Augusztus közepén munkaértekezlet keretében kezdték

meg az új tanévre való felkészülést a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum iskoláinak igazgatói és a centrum vezetõi. Múlt
csütörtökön közel 150 munkatárs bevonásával tartották a
centrum szintû tanévnyitó értekezletét, melyen az Idegen
nyelvi készségek fejlesztése címû projektet is lezárták.

Több mint 1500 tanuló kezdi meg tanulmányait a 2021/
2022-es tanévben a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10
iskolájában.

A VÁLTOZÁSOK ÉVE UTÁN
Az 50 induló osztályban a képzések technikumban és szak-

képzõ iskolai rendszerben folynak mintegy 19 ágazatban, va-
lamint az Orientációs évfolyamon, a Dobbantó programban
és Mûhelyiskolában. – Az elmúlt év a szakképzésben a válto-
zások éve volt, hiszen nagyon sok dolog történt, most végez-
tek elõször a szakképzõ iskolákban és elkezdték a tanulmá-
nyokat a technikumokban. Ez az év lesz az, amikor stabili-
záljuk azt a rendszert, amit elkezdtünk az elõzõ években –
nyilatkozta szerkesztõségünknek Gurbánné Papp Mária.

ÖSZTÖNDÍJRENDSZER, FIZETÉS
A centrum fõigazgatója hozzátette, nagyon pozitív volt

az ösztöndíjrendszer. A cégeknél való gyakorlati elhelyez-
kedés is fontos, hiszen itt már fizetést kapnak a tanulók,
illetve az, hogy folyamatosak a továbbképzések a tanárok
számára, és elérhetõek az új eszközök, valamint az él-
ményalapú és a digitális oktatás is.

NYELVI PROJEKT
A tanévnyitón beszámoltak arról is, hogy a Nyíregyhá-

zi Szakképzési Centrum számos projekt kedvezményezett-
je, ez alkalommal egy idegen nyelvi kurzust zártak. – Ez a
nyelvi projekt még 2019 januárjában indult, melynek ke-
retében többek között ingyenes, 120 órás nyelvi képzése-
ket tartottunk angol és német nyelvbõl. A1-tõl B2 szintig,
egy szintet fejlõdhettek, és tanúsítványt is kaptak a részt-

vevõk. Az NYSZC tíz iskolájában fejlesztettek tananyagot
az idegen nyelv szakos oktatók az iskoláinkban oktatott
52 szakmához kapcsolódóan, valamint különbözõ egyéb
közismereti nyelvi tananyagokat dolgoztak ki – számolt
be róla Dancsiskóné Bakos Katalin projektmenedzser.

FEJLESZTÉSEK ÉS BERUHÁZÁSOK
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum fenntartásában

mûködõ 10 iskolában, Nyíregyháza Megyei Jogú Várossal,
mint tulajdonossal együttmûködve folyamatos fejlesztések
valósulnak meg. Ezek keretében jelentõs beruházások ered-
ményeként újulnak meg az intézmények. – Mind a 10 isko-
lánkat felújítjuk valamilyen szinten a nyáron, ezt már hato-
dik éve végezzük. A keletkezõ pluszforrásokat, amelyek év
közben maradnak, igyekszünk okosan elkölteni az iskolák
megújítására. Idén 200 millió forintot tudtunk erre fordíta-
ni, ami elégséges ahhoz, hogy az évkezdést biztosítani tud-
juk. Két nagy pályázatunk van folyamatban, egy közel 4,5
milliárd forintos iskolafejlesztési támogatás, amit várható-
an az õsszel el is tudunk indítani, illetve egy 3 milliárd fo-
rintos energetikai felújítás – részletezte a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum kancellárja. Pájer Attila hozzátette, tovább-
ra is kiemelt feladatnak tekinti a centrum, hogy a diákok
vonzó iskolaépületekben, jól felszerelt tanmûhelyekben
tanulhassanak, megfelelve a 21. századi elvárásoknak.

(Szerzõ: Fehér Attila)

2021. augusztus 26-án hatodik alkalommal tájékoz-
tatták a köznevelési intézmények vezetõit és az intéz-
mények fenntartóit az új tanévet érintõ fõbb változá-
sokról és szakmai feladatokról a Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Szakmai Tanévnyitó Konferencián. A
konferencia résztvevõit Nyíregyháza polgármestere,
dr. Kovács Ferenc köszöntötte. A tanácskozáson Kis-
faludy László, az Emberi Erõforrások Minisztériuma
köznevelésért felelõs helyettes államtitkára, Merklné
Kálvin Mária, az Oktatási Hivatal fõosztályvezetõje,
dr. Pánczél János, a Klebelsberg Központ fõosztályve-
zetõje, valamint Kindruszné Munkácsi Ágnes, az Ok-
tatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Köz-
pont fõosztályvezetõje tartott szakmai elõadást. A vá-
ros polgármestere kiemelte, a feladat, hogy színvona-
las oktatás legyen, maradjon és erõsödjön térségünk-
ben, különösen az elmúlt másfél évben nagy kihívá-
sok elé állított mindenkit. – Köszönet mindazoknak,
akik a pandémiás idõszakban is sokat tettek azért, hogy
a gyermekeink ne maradjanak színvonalas képzés
nélkül – hangsúlyozta.

MEGYEI SZAKMAI
TANÉVNYITÓ
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MIÉRT FONTOS A KORONAVÍRUS ELLENI VÉDÕOLTÁS?
A HARMADIK VAKCINA SZÜKSÉGESSÉGÉRE IS FELHÍVJA A FIGYELMET A HÁZIORVOS

Azok között, akik megkapták a koronavírus elleni vak-
cina szükséges dózisát, mindössze 0,2 százalékos újra-
fertõzõdési arányt mutattak ki – ezt Müller Cecília or-
szágos tiszti fõorvos nyilatkozta. A beoltottak száma je-
lenleg valamivel több mint 5 és fél millió, õk igényelhetik
a harmadik adag vakcinát is, ha már eltelt legalább négy
hónap a második oltásuk idõpontjától.

Folyamatos az oltás a Jósa András Oktatókórházban,
eddig már több mint 6200 harmadik vakcinát adtak be a
pácienseknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórhá-
zak és Egyetemi Oktatókórház tagintézményeiben. (A sza-
bolcsi kórházak és háziorvosok összesen több mint 260
ezer oltást adtak be a pácienseknek 2020 decembere óta.)

EGYSZERÛ FOLYAMAT
Nyíregyházán annyian jelentkeznek, hogy a regisztráció

után két-három nap múlva tudnak csak a jelentkezõknek
idõpontot biztosítani. – A harmadik oltást gyakorlatilag bárki
megkaphatja, akinek nem volt problémája az elsõ két védõ-
oltással és a második oltáshoz képest eltelt már négy hónap,
illetve akinek jelenleg nincs semmilyen olyan panasza, pél-
dául akut betegsége, ami kizárja aktuálisan az oltás felvéte-
lét. Ennek a menete nagyon egyszerû. Nyilván már be van
regisztrálva, aki a harmadik oltást szeretné igényelni – mert
az elsõ két oltást már felvette –, õk vagy a háziorvosuknál
vagy a kórházi oltópontokon bejelentkeznek, kapnak egy
idõpontot és elmennek a harmadik oltásra. Mindenkinél

egyénre szabottan kell megállapítani, hogy melyik az a vé-
dõoltás, amit harmadjára érdemes felvennie – nyilatkozta a
Nyíregyházi Televíziónak dr. Kiss Csaba háziorvos.

JELENTÕS A VÉDETTSÉG
Müller Cecília, az országos tiszti fõorvos is az oltás fel-

vételére buzdít. Úgy fogalmazott, a negyedik hullám kü-
szöbén vagyunk, azok között, akik megkapták a korona-
vírus elleni vakcina szükséges dózisát, mindössze 0,2 szá-
zalékos újrafertõzõdési arányt mutattak ki. Jelenleg vala-
mivel több mint 5 millió 507 ezer fõ kapta meg eddig mind
a két oltását Magyarországon, õk igényelhetik a harmadi-
kat, ha már eltelt négy hónap a második vakcina felvéte-
létõl, illetve konzultáltak az orvosukkal.

SOK A FALS INFORMÁCIÓ
– Az az általános tapasztalat – mint ahogy az elsõ két vé-

dõoltást sem vette fel elegendõ számú ember –, hogy sajnos
közel sem elegen kérik a harmadik oltást. Ennek számos oka
van, de az is komoly probléma, hogy nagyon sok fals infor-
máció kering a különbözõ közösségimédia-felületeken és ez
rengeteg embert elbizonytalanít. A megfelelõ tájékoztatás,
illetve a megfelelõ orvos-beteg bizalmi kapcsolat lehet az
alapja, hogy minél több ember felvegye az oltást – tette
hozzá dr. Kiss Csaba.

FOLYAMATOS A REGISZTRÁCIÓ ÉS AZ OLTÁS
A negyedik hullám közeledtével a még beoltatlan, fel-

sõoktatásban részt vevõ hallgatókat és tanárokat is az ol-

tás felvételére biztatja az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium, a tárca ezzel kapcsolatban ajánlásokat is kül-
dött az intézményeknek. Közben folyamatos a 12–18 éves
korosztály oltása is. Eddig közel 48 ezer 12 év feletti álta-
lános és középiskolás fiatalt regisztráltak elõzetesen a szü-
lõk a tanévkezdésre szervezett iskolai oltásokra. Az isko-
lai oltásokat ezen a hétfõn és kedden, valamint csütörtö-
kön és pénteken tartják az iskolaorvosok és háziorvosok
bevonásával. A diákok Pfizer-vakcinát kapnak. A 12 év
feletti korosztály számára is folyamatosan nyitott az
internetes regisztráció és idõpontfoglalás lehetõsége is,
amelyen keresztül eddig 205 ezer diákot regisztráltak ol-
tásra és 171 ezren már fel is vették azt, tehát több mint a
80 százalékuk.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdoná-
ban álló alábbi ingatlanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2021.
szeptember 14. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában
a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása
az érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ
a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében vagy letölthetõ a
varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ szemé-
lyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási
idõben.
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VIDOR

JUBILEUMI RENDEZVÉNYSOROZAT:  XX. VIDOR FESZTIVÁL
Múlt pénteken kezdõdött és holnapig tart a 20. VIDOR

Fesztivál. A jubileumi eseménysorozaton 15 helyszínen kö-
zel 300 programot kínálnak a szervezõk, melyek elsöprõ több-
sége ingyenes. Így azok a Kossuth téri nagykoncertek is, me-
lyek látogatásához regisztráció és védettségi igazolvány szük-
séges az érvényben lévõ pandémiás szabályok miatt.

Egy jellemzõ képet rögzített munkatársunk a péntek esti
VIDOR megnyitó idején: szivárvány Nyíregyháza felett. Amit
esõ elõzött meg, így borús éggel indult a derû fesztiválja – de
végre megkezdõdhetett, ami korántsem volt biztos.

„A KULTÚRA LÉLEKNEMESÍTÕ EREJE”
A mûvészeti, közmûvelõdési és közgyûjteményi ügye-

kért felelõs helyettes államtitkár köszöntõjében azt mond-
ta, minden ünnep, amely kulturális eseményhez kapcso-
lódik, új dimenziókkal gazdagodott, hiszen mindaz, ami
korábban természetes volt, a pandémiás bezártság idején
elérhetetlenné vált. Így a járvány elsõ három hullámának
leküzdését követõen talán a mi életünkben még sosem
volt ekkora szükségünk a kultúra léleknemesítõ erejére. –
A virtuális térben töltött hosszú hónapokat követõen a sza-
badság érzésével és örömével éljük meg az újraindulás
kulturális eseményeit. Ezzel a várakozással és bizalom-
mal nézünk most a jubileumi VIDOR Fesztivál program-
jai elé is – mondta dr. Fülöp Péter helyettes államtitkár.

„SZÜKSÉG VAN A FELTÖLTÕDÉSRE”
Dr. Fülöp Péter hozzátette, a VIDOR programkínálata

igényes és magas színvonalú. Amit már nagyon vártunk –
ezt már dr. Szabó Tünde mondta köszöntõjében. Az ál-
lamtitkár, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje felidéz-
te, nehéz idõszakon vagyunk túl, szükség van a feltöltõ-
désre, a kultúra megélésére, ami életünk része, s amire
méltán lehetünk büszkék szûkebb hazánkban is, hiszen
Nyíregyháza nagyon kultúraszeretõ és a városvezetés is
elkötelezett emellett. – Nagyon fontos, hogy olyan méltó
közeget adjunk a kultúra szereplõinek, és a nézõknek, hogy
mindenki megtalálja azt, amire vágyik.

ÚJ HELYSZÍN A SZINDBÁD
A méltó közeg – a nívós elõadásokon túl – például az

infrastruktúra fejlesztését is jelenti, ami idén is tetten ér-
hetõ a kínálatban – hangsúlyozta megnyitójában dr. Ko-
vács Ferenc polgármester. – Annak külön örülök, hogy
újabb helyszíne van a VIDOR Fesztiválnak: a Szindbád, a
volt HEMO. Az utóbbi idõben szinte minden évben tud-
tunk egy újabb létesítményt felújítani. A szabadtéri szín-
pad, a Bencs Villa most is helyszín, és a Szindbád is na-
gyon szépen sikerült – mondta a polgármester.

JELENTÕS MECENATÚRA
Dr. Kovács Ferenc hozzátette, az önkormányzat idén sem

maradt egyedül a pénzügyi háttér megteremtésében, hiszen
az Emberi Erõforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kultu-
rális Alap mellett számos vállalkozás is az ügy mellé állt. A
VIDOR Fesztivál fõtámogatója továbbra is a Bige Holding
Csoport, melynek elnöke, Bige László azt mondta, lokál-
patriótának érzi magát és mindezt szívesen teszi. – Polgár-
mester úrral megegyeztünk ezelõtt hat évvel, hogy öt éven
keresztül évi 30 millió forinttal támogatom a fesztivált, hogy
jó minõségben lehessen megtartani, önöknek megfelelõ-
en. Most már ez a hatodik alkalom, és lehetséges, hogy
lesz hetedik, nyolcadik, vagy kilencedik is – mondta.

SIKERÜLT MEGSZERVEZNI
A fõszervezõ Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõje – aki

különbözõ minõségekben mind a húsz fesztiválnak tevékeny
részese volt – kiemelte, tavaly a járvány kellõs közepén kezd-
ték válogatni a vidám elõadásokat a versenyprogramhoz,
amikor épp bezártak a színházak. – Ennek ellenére azzal a
lelkesedéssel csináltuk, ahogy az elmúlt években, és azt érez-
tem, hogy valami talán változni fog, és ezt a fesztivált meg
tudjuk rendezni úgy, ahogy szeretnénk – hangsúlyozta Kirják
Róbert. Ez így is történt, a Kossuth téri karszalagos megoldást
leszámítva, ami kötelezõ, járványügyi elõírás. Így is sokan
voltak kíváncsiak az egyre népszerûbb, névjegyét orszá-
gos mûsorokban is letevõ Tortuga együttes koncertjére,
melynek tagjai nyíregyháziként üzentek a helyi közön-
ségnek: „Mi itt leszünk, nem megyünk innen sehová!”

VIGYÜK MAGUNKKAL A DERÛT
Ehhez õk is nagyban hozzájárultak, mint ahogy ahhoz

is, amit minden szónok megfogalmazott: a szórakozás,
öröm és derû legyen Nyíregyházán a meghatározó a kö-
vetkezõ napokban, töltõdjünk fel és vigyük magunkkal
egész évre ezt a vidámságot.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A közkedvelt nyíregyházi rockbanda, a Tortuga volt az
elsõ produkció a jubileumi VIDOR-on

Az Anna and the Barbies is sikert aratott a Kossuth téren,
ahol a színpad elé a pandémiás szabályok miatt csak

védettségi igazolvány alapján kiadott karszalaggal lehet
bejutni

A fõtéri kavalkád most is népszerû délutánonként

A XX. fesztivál hivatalos megnyitóján éppen dr. Szabó
Tünde, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje mond

beszédet, mellette (balról) Kirják Róbert fõszervezõ, Bige
László elnök, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Fülöp

Péter helyettes államtitkár köszöntötte a közönséget

Bár a megnyitó estéje szivárványos volt, nem az esõé a
fõszerep a fesztiválon

Ebbõl az elcsípett pillanatból is látszik, hogy ez a
VIdámság és Derû ORszágos Seregszemléje...

A zsinagóga is az egyik méltó helyszíne volt a sokszínû
programsorozatnak

A nyíregyházi „öregfiúk” is szerepet kaptak a
kisszínpadi programban (Kaland Old Rock)

A Menopauza elõadás sztárjai a Rózsakert Szabadtéri
Színpadon

A VIDOR Kert egyik attrakciója a Mindhalálig Beatles
produkció volt
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CANTEMUS: JAVÁBAN ZAJLIK A KÖVETKEZÕ ÉVAD BÉRLETEZÉSE

Szeptember 1-tõl lehet megvásárolni az új Cantemus
bérleteket.

Október 9-én indul a Cantemus bérletsorozata. A Meg-
újulva régi hittel cím utal az elmúlt idõszak után visszaté-
rõ eseményekre és a koncertélményre.

– Öt nagyon különbözõ mûsor kerül terítékre ebben a
bérletben. Az elsõ koncertet hagyományosan a Cantemus
kóruscsalád kórusai fogják adni, a nyári szünet, illetve az
elmúlt évek kényszerszünete után egy új lendületet kapó
esemény várható ezen az októberi koncerten. Aztán
oratórikus mûsort hallhat a közönség a Szabolcsi Szimfo-
nikusok közremûködésével, melyben Mozart- és Ratter-

mûvek fognak felcsendülni. Azt követõen Gesualdo kerül
a figyelmünk középpontjába, aki egy nagyon érdekes,
különleges zeneszerzõ volt. Az õ élete és tragédiája is
megelevenedik majd, úgy tûnik, a Nemzeti Színház mû-
vészeinek segítségével – mondta el Szabó Soma Liszt-dí-
jas karnagy.

Vendég lesz még a Talamba Ütõegyüttes és fiatal ma-
gyar zeneszerzõk szintén szerepelnek Nyíregyházán is.
Ha a pandémia gátat szabna a koncerteknek, a megépí-
tett Cantemus Digitális Koncertterembõl, 5 kamerás köz-
vetítéssel az interneten is sugározhatják a hangversenye-
ket, emellett családbarát programokat is terveznek, külön
gyerekmûsorral.

Dr. Balogh János r. altábornagy az Országos Rend-
õr-fõkapitányság vezetõje, Farkas József r. dandártá-
bornok megyei rendõrfõkapitány javaslatára 2021.
szeptember 1-jei hatállyal kinevezte Tóth Attila r. al-
ezredest a Nyíregyházi Rendõrkapitányság kapitány-
ságvezetõjének.

A kapitányságvezetõ kinevezési okmányát dr.
Hudák Zsolt r. ezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Rendõr-fõkapitányság rendészeti rendõrfõka-
pitány-helyettese 2021. augusztus 31-én ünnepélyes
keretek között adta át a Nyíregyházi Rendõrkapitány-
ságon.

(Forrás:  police.hu)

ÚJ VEZETÕ A NYÍREGYHÁZI
RENDÕRKAPITÁNYSÁG ÉLÉN

Az Országos Rendõr-fõkapitányság vezetõje Tóth
Attila r. alezredest nevezte ki a kapitányságvezetõi
feladatok ellátására.
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TÖBBSZÖR BEKAPCSOLT AZ ÉLETÖSZTÖNE:
KERÉKPÁRRAL VÁGOTT NEKI EGYEDÜL A KAUKÁZUSNAK

Kényelmes szállodai szoba, csillámló víztükör, trópusi
pára és fehér homokos strand. Az emberek többsége va-
lahogy így képzel el egy ideális nyaralást, kivételek azon-
ban mindig vannak. A 31 éves Monyók Bence többre
vágyott, mint egy buszos utazás: a tenger helyett a he-
gyeket, a puha ágy helyett pedig a sátras vadkempinget
választotta. Grúziában töltötte a vakációját, ahol a Ka-
ukázusban 5 nap alatt 400 kilométert tekert le kerék-
párjával.

Képzeljék el, hogy a nyugati civilizációt hátrahagyva,
egy teljesen idegen országban ébrednek fel. Nem ismerik
annak a nyelvét, a kultúráját, nincs önök mellett senki, és
szállást sem foglaltak. Az összes holmijuk a kerékpárju-
kon elfér, ezzel kellene nekivágni a Kaukázus gyöngy-
szemének, sokszor az órákon át szakadó esõ ellenére is.
Mit tennének? Kétségtelen: bekapcsolna az életösztönük
és a bármilyen lehetetlennek tûnõ helyzetet is megolda-
nák, mert a cél a túlélés. Az egykoron vasváris diák,
Monyók Bence számtalan ilyennel találkozott az egyhe-

amikor az ember felteker 2000 méter fölé és látja a 4-5
ezer méteres hegyek csúcsait, az brutális látvány. Tulaj-
donképpen egy körtúrát tettem meg, masszív esõzésekkel
megszínesítve.

„TELE VOLTAM FÉLELEMMEL”
– Kutaisiben szálltam le a repülõrõl, onnan iránytaxival

elmentem Zugdidibe, ahol kezdetét vette a 400 kilométe-
res tekerésem. Ez töltötte ki a napjaimat, a masszív szint-
emelkedésem miatt változóan 50–100 kilométereket ül-

tes, nem mindennapi vakációja során. Azt mondja, Grú-
zia számára bakancslistás hely volt. Mivel pedig most a
viszonylag kedvezõ utazási feltételek miatt könnyû eljut-
ni oda, gyorsan lecsapott egy olcsó repülõjegyre és né-
hány hét elteltével már a Kaukázusban találta magát.

KÖRTÚRA, MASSZÍV ESÕZÉSEKKEL
– Egy hetet töltöttem Grúziában, ebbõl öt nap folyama-

tos kerékpározással telt – idézte fel a vakációjának pilla-
natait a fiatal túrázó. – Tulajdonképpen az úgynevezett
bikepacking módszert követtem, ami a túrakerékpározás
és a minimalista kempingezés ötvözete. A lényege az volt,
hogy nagyon kevés, könnyû felszerelést vittem magam-
mal, hogy minél kényelmesebb legyen a tekerés. Viszont
így olyan helyeken is tudtam közlekedni, ahol sok cso-
mag esetén nem lehetett volna. Persze, volt hátránya is,
hiszen a kevés felszerelés kevésbé komfortos. Volt cso-
magom a váznál, a kormánynál, de még hátul, a nyereg-
csövön is.

Az útvonalat kihívás volt összeállítania, hiszen kevés
az ilyen jellegû úti beszámoló az országról, és azzal is
számolnia kellett, hogy az utak nagy része nem aszfalto-
zott.

– A Kaukázust szerettem volna megcélozni, hiszen

FOLYAMATOS KÕOMLÁSOK

– Az egy hét alatt nem éreztem, hogy az életem
bármikor is veszélyben lett volna, de tény, hogy volt,
ami kihívás elé állított. Elsõ nap például esett az esõ,
és mivel egy széles folyóvölgy mellett kellett elhalad-
nom, ahol meredek sziklafalak vannak, folyamatosak
voltak a kõomlások, amik persze egyszer defektet is
eredményeztek.

Bence úgy fogalmaz, hogy mindvégig magával szemben
támasztott kihívást, mert kíváncsi volt arra, hogy mire képes.
A mindennapok során ugyanis szerinte elkényelmesedünk,
de amikor egyedül vagyunk egy idegen országban, aminek
nem ismerjük a nyelvét sem, ott az életet jelentõ vízutánpót-
lás és a tájékozódás miatt is egyszerûen küzdeni kell.

Bár még alig tért haza Grúziából a fiatal túrázó, már
meg is vette a repülõjegyét a következõ útra. Hasonló ki-
hívásokat pedig még a jövõben is állít majd maga elé,
egyelõre szlovák és román terepeken, de nem titkolt cél-
ja, hogy visszatér még egyszer Grúziába is, persze csakis
a kerékpárjával...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

tem a bringámon. Nem tagadom, már az útvonaltervezés
során is akadtak félelmeim, mert egyrészt egyedül vágtam
neki, másrészt alig vihettem magammal felszerelést, har-
madrészt pedig tartanom kellett a grúz pásztorkutyák tá-
madásától, de ahogy bringára pattantam, éreztem, min-
den rendben lesz.

KEVÉS A KERÉKPÁROS

– Grúziában nagyon kevés kerékpáros van, ez a ká-
oszos közlekedési kultúrának is köszönhetõ és persze
a domborzati viszonyoknak is. Bár kerékpáros turistá-
val sem találkoztam, Grúzia egy legendásan barátsá-
gos ország. Sok autós lassított, dudált, integetett, ami-
kor meglátott engem, és nagy élmény volt, hogy sike-
rült oroszokkal, ukránokkal és pakisztánokkal is be-
szélgetni.

„NÉHÁNY CSOMAGBAN VOLT AZ ÉLETE”

Bence azt mondja, elõfordult, hogy este 10 órakor ér-
kezett be egy városba a kerékpározástól kimerülve és ak-
kor kellett szállást találnia. A hat ott töltött éjszaka közül
hármat vadkempingezett, három éjszakát pedig olcsó szál-
láson töltött el a higiéniai szükségletek miatt.

– Volt, hogy megijedtem, mert nem tudtam, hol állít-
hatnám fel a sátramat, de aztán bekapcsoltak az életösz-
tönök. Az elsõ vadkempinges éjszakám egy filagória alatt
volt orosz, ukrán stopposok társaságában, a második egy
kisváros közepén, egy õrtorony mellett, a harmadik pedig
egy folyóvölgyben, egy forrásnál. Ami az étkezést illeti,
volt nálam fõzõszett, vittem magammal rizst, bulgurt, kol-
bászt, de többször a helyi specialitást is megkóstoltam.
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BEFEJEZÕDÖTT A SÓSTÓI MÚZEUMFALU FEJLESZTÉSE
VISELET, KERÁMIA, EDÉNY ÉS BÚTOR A RAKTÁRBAN

Elkészült a Sóstói Múzeumfalu kilenchektáros területének
felújítása. A közel bruttó 900 milliós beruházást 100 százalé-
kos támogatottság mellett a Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program finanszírozta. A pályázat nemcsak infrast-
rukturális, hanem múzeumszakmai elemeket is tartalmazott.

2018. május 1-jén bezárt, majd 2019 szeptemberében már
vendégeket fogadott a Sóstói Múzeumfalu, a vidék legnagyobb
szabadtéri múzeuma. A skanzen a 18. századtól õrzi a falu
arcát és a vidéki élet hangulatát, annak tárgyi emlékeit.

BEJÁRAT, RAKTÁR, SÉTÁNY
– Aki járt kint, láthatta, hogy milyen megújuláson ment át

a falu. Méltó lett a bejárata, kapott egy új raktárat, ami a

raktározási gondjaikat enyhítette, ahol a néprajzi tárgyakat
õrzik. Jó néhány régi épületnek a tetõszerkezete is megújult,
újrafedték cseréppel, fazsindellyel. Kapott egy szép körsé-
tányt a múzeumfalu, így esõs idõben is sármentesen lehet
benne sétálni – tájékoztatott a projektzárón dr. Ulrich Attila.

FÉNYESEDETT A FALU
Az alpolgármester hozzátette, fontos kiemelni a világí-

tás korszerûsítését is, hiszen korábban csak botorkálni le-
hetett az esti idõszakban. Szükség volt az esti rendezvé-
nyekhez a fényre, hiszen csak idén nyáron például több
százan látogatták esténként a Mandala Nyár produkcióit,
melynek a sóstói szabadtéri színpad adott otthont, és ki-
válóan vizsgázott. Az építkezés a Sóstógyógyfürdõ turisz-
tikai fejlesztésének része volt, célja pedig nyilván a minél
nagyobb számú látogató becsalogatása, és az, hogy él-
ményszerû legyen az itt eltöltött idõ.

MEGFELELÕ KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
– Különféle mûtárgymásolatok készültek, pl. viseletre-

konstrukció, bútormásolatok, és ennek eredményeként
most a Sóstói Múzeumfaluban van egy olyan ház, ahova
a látogató bemehet, leülhet, megtapogathatja a bútoro-
kat, azokat a textileket és mindazokat a tárgyakat, amiket
ezekben a parasztházakban használtak. A skanzennek van
egy nagyon gazdag néprajzi gyûjteménye, mintegy 30 ezer
tárgy, és az új igazgatási épület elkészültével ezek a tár-
gyak megfelelõ körülmények közé kerültek, hiszen a mú-

zeumnak nemcsak az ismeretátadás a feladata, hanem az
is, hogy a gyûjteményében õrzött tárgyakat minél tovább
és minél több generáció számára be tudja mutatni – nyi-
latkozta dr. Szabó Sarolta címzetes múzeumigazgató, a
falu korábbi vezetõje.

KISZOLGÁLVA AZ IGÉNYEKET
A technikai megújításnak köszönhetõen ötnyelvû tárlat-

vezetõt igényelhetnek a vendégek, de a múzeumfalus appli-
káció is a tájékozódást segíti. Vasárnapra gasztronómiai fesz-
tivált. A régi Magyarország ízeit kínálják a látogatóknak.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
A körsétány kialakításával sokkal komfortosabb lett a

falu bejárása

A néprajzi kincsek méltó elhelyezést kaptak
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BOKRÉTAÜNNEP A KULTURÁLIS NEGYEDBEN
SZERKEZETKÉSZ A GÖRÖGKATOLIKUS MÚZEUM LEGFELSÕ PONTJA IS

Kocsis Fülöp érsek-metropolita és más egyházi méltó-
ságok áldása mellett elhelyezték a koszorút a Gö-
rögkatolikus Egyháztörténeti Múzeum legfelsõ szintjén.
A szerkezetkész épület a Bethlen Gábor utcán, a Szent
Atanáz Hittudományi Fõiskola szomszédságában, várha-
tóan jövõ év pünkösdjén nyithat ki.

Ma már feltûnõ a Bethlen Gábor utcán, a Szent Atanáz
Hittudományi Fõiskola szomszédságában magasodó
Görögkatolikus Egyháztörténeti Múzeum épülete. Az új-
ratervezés után tavaly október 2-án megtörtént az ünne-
pélyes alapkõletétel, és azóta rohamos léptekkel halad-
nak az építõk a közel másfél milliárdos beruházással. Jövõ
év pünkösdjén várható a nyitás.

TÖBBFUNKCIÓS ÉPÜLET
Sokan kérdezik a hívõktõl, mit épít a görögkatolikus

egyház az egykori Salzmann-telken. Kiállítótér, könyv-
tár, múzeum, tanulmányi ház, restaurátormûhely és mú-
zeumpedagógiai foglalkoztató is lesz a többfunkciós épü-
letben, mely a magyarországi görögkatolikus egyház el-
múlt 400 évét reprezentáló kincseknek is helyet ad. Nyír-
egyháza belvárosában, a Kulturális Negyedben már az
emeleti falak és szerkezeti elemek következnek, majd
májusra várhatóan teljes magasságában mutatkozik meg
az épület. A központi tér négyemeletes lesz, két oldal-
szárnya kétszintes.

NYITOTT KÖZÖSSÉGI TÉR IS
– A földszint az egyik legizgalmasabb terünk, mintegy ütõér

lesz abból a szempontból, hogy nemcsak a múzeumlátoga-
tók, hanem a város felé is egy nyitott közösségi térként sze-
retne funkcionálni. A kávé-teaház és a múzeumbolt bárki
számára megtekinthetõ lesz hasonlóképpen, mint a földszinti
idõszaki kiállítóterek tárlatai. A központi épület egy négy-
szintes múzeumi blokk lesz, ahol kiállítótereket, múzeumi
irodákat és speciális raktárakat, a legfelsõ szinten pedig res-
taurátormûhelyt alakítanak ki – tájékoztatott dr. Szabó Irén,
az épülõ egyháztörténeti múzeum szakmai vezetõje.

FÉLTVE ÕRZÖTT KINCSEK
A háromszor 100 négyzetméteres kiállítótérbe kerülnek

a Görögkatolikus Püspökség épületében több évtizede
õrzött kincsek. Ikonok, ötvös- és liturgikus tárgyak, a szer-
tartások textilkellékei, de a könyvtár kéziratos és nyomta-
tott köteteit is itt helyezik el. A múzeumpedagógiai helyi-
ségben az egyházi évhez, illetve a kiállításokhoz kapcso-
lódó foglalkozásokat tartanak majd. Az egyik kétszintes
szárny lesz a tanulmányi ház, mely a Szent Atanáz Hittu-
dományi Fõiskola képzéseit támogatja.

PÜNKÖSDRE NYITHATNAK
– 2022 januárjában van a mûszaki átadás, majd a javí-

tások, változtatások és a belsõ berendezés. Reményeink
szerint jövõ évben, pünkösdre talán meg tudjuk nyitni a
kiállításokat is, hiszen az újonnan vakolt, még nyers, ned-

ves épületben várni kell néhány hónapot, hogy a mûtár-
gyakat biztonságosan el tudjuk helyezni – nyilatkozta Sza-
bó Irén. Balázs Mihály Ybl-díjas építész és társa, Török
Dávid világos színû, vakolt külsõt tervezett. A kortárs épület
belsõ terei is a XXI. század divatját követik, de egy-egy
elemében visszaköszön a görögkatolikus tradícióra jellem-
zõ ikonosztázok szerkezete is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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TARJÁNYI ISTVÁN: NAGY ÉLMÉNY VOLT A PARALIMPIA
Élete elsõ paralimpiáján vehetett részt Tarjányi István.

A nyíregyházi kerekesszékes vívó kardban és párbajtõr-
ben indulhatott, és elõbbiben a nyolcadik helyen végzett.
A fõ célja most az, hogy Párizsban is ott legyen a játéko-
kon.

meccsén is egy tus döntött, mindháromszor 5-4-re a rivá-
lis nyert.

– Túlzás lenne azt állítani, hogy szerencsés voltam. A
kard sorsolása során nehéz ágra kerültem, majd a kiesé-
ses szakaszban azt a lengyel ellenfelet kaptam, akinek a
stílusa nem nagyon fekszik, a késõbbi gyõztes kínait pél-
dául már többször is legyõztem. Sajnáltam, mert jó for-
mában voltam, és ami engem is meglepett, hogy egyálta-
lán nem volt lámpalázam. Végül a nyolcadik helyen zár-
tam. Azt gondoltam, hogy ennél nehezebb dolgom már
nem lehet, de másnap párbajtõrben egy nagyon nehéz
csoportba kerültem. Jó mérkõzéseket vívtam, és szoros
meccseken veszítettem. De nem vagyok csalódott, hatal-
mas élmény volt ott lenni Japánban, és óriási motivációt
ad, hogy 2024-ben Párizsban is részese legyek a játékok-
nak – mondta Tarjányi István.

Bár szurkolók nem lehettek a versenyen, a vívó számá-
ra a paralimpia hangulata örökre emlékezetes marad. Ide-
haza sokan szorítottak Istvánnak, többek között edzõje,
Pákey Béla is.

– Tarjányi István a nulláról kezdte évekkel ezelõtt ezt a spor-
tot, és bebizonyította, hogy szorgalommal és sok munkával el
lehet jutni a paralimpiára. Sajnos nem lehettem mellette a ver-
senyen, de elõre megbeszéltük, hogy kritikus szituációkban
mit kell tennie. Persze bosszantó volt itthonról nézni, hogy
néhány párharcot minimális különbséggel veszített el, de
nagyon büszke vagyok rá, és szerintem még nem ért fel a
csúcsra – mondta Pákey Béla edzõ.

Tokióban a paralimpikonokat ugyanolyan körülmények
fogadták, mint az olimpia résztvevõit. A Covid-járvány

Egyelõre még az idõeltolódás miatti átállással küzd Tar-
jányi István. Az NYVSC kerekesszékes vívója Japánból tért
haza, élete elsõ paralimpiájáról. A tokiói játékokon kard-
ban nyolcadik lett, párbajtõrben pedig a csoportküzdel-
mek után nem jutott tovább a kieséses fázisba. Három

miatt szigorú biztonsági elõírások voltak érvényben, a ver-
senyzõk pedig csak rövid ideig tartózkodtak a teljesen el-
zárt olimpiai faluban. A nyíregyházi sportoló most egy kis
pihenõt kap, majd megkezdõdik a felkészülés a világku-
pa-sorozatra.

NEMZETKÖZI LESZ A FATUM-KUPA
A Fatum-kupa hagyományteremtõ céllal jött létre 2019-

ben, melyet tavaly a pandémia miatt nem tudtak meg-
rendezni, de idén újult lendülettel és nagyon sok újdon-
sággal készülnek.

A Fatum-Nyíregyháza extraligás nõi röplabdacsapatának
egyik fõtámogatója és névszponzora a Fatum Property In-
gatlanberuházó Kft. ügyvezetõ-tulajdonosa, Litvai Zoltán,
valamint a csapat szakmai stábja azzal a céllal hozta létre
ezt a kupát, hogy öregbítse a csapat és a város hírnevét, és
kedveskedjen a szurkolóknak, hiszen a hosszú nyári szü-
net után már nagyon várják, hogy lássák a kedvenc csapa-
tukat és megismerjék játék közben is az új igazolásokat.

BÉRLETEK NAGY KEDVEZMÉNNYEL ELSÕ OSZTÁLYÚ CSAPATAINK MECCSEIRE
A tavalyi sikeres szezon után a magyar bajnok Fatum-

Nyíregyháza extraligás nõi röplabdacsapata és az im-
már NB I. A csoportos Hübner-Nyíregyháza BS férfi ko-
sárlabdacsapata nagy elánnal készül a 2021/22-es sze-
zonra. Nagyon várják már a csapatok és a szurkolóik is,
hogy a tavalyi szezon zárt kapus mérkõzései után végre
akár telt házas lelátók elõtt találkozhassanak egymással!
Szeptember 1-tõl el is kezdõdött a bérletértékesítés, ami
az eddigiekhez hasonlóan kombinált formában, mind-
két csapat hazai mérkõzéseire érvényes lesz. (A BL mér-
kõzéseket nem tartalmazza!) A kombinált bérlettel mini-

mum 17 röplabdamérkõzésre és 20 kosármeccsre lehet
majd kilátogatni, ami így 55 500 helyett mindössze 20
000 forintba fog kerülni. A jegyárak a következõképpen
alakulnak a szezonban: 1500 forint a felnõtt-, valamint
800 forint a nyugdíjas- és diákjegy. Az idei szezon új-
donsága, hogy terveik szerint a jegyeket online is meg
lehet majd vásárolni a www.jegy.hu felületén keresztül.
A bérleteket a Continental Aréna 150-es irodájában hét-
köznaponként 8:00 és 16:00 óra között lehet szemé-
lyesen megváltani.

(x)

– A Fatum-kupa egyedülálló Magyarországon, hiszen
ez a felkészülési torna hazánkban az egyetlen pénzdíjas
megmérettetés a röplabda berkein belül, melynek díjait a
Fatum Property Kft. biztosítja – összesen 1,5 millió forin-
tot tesz ki. Idén újdonság, hogy nemzetközi porondra lé-
pünk, hiszen nagy örömünkre a szlovák VK Brusno csa-
pata is csatlakozott hozzánk. Reményeink szerint jövõre
utánpótlástornával is kiegészül a kupa – mondta Kõhalmi
Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetõje.

A Fatum-kupát 2021. szeptember 17–19. (péntek–va-
sárnap) között rendezik meg a Continental Arénában. A
tornán részt vevõ csapatok a következõek: Balatonfüred
RA, DVTK-Miskolc, MTK-Budapest, UTE, VK-Brusno (SK)
és természetesen a Fatum-Nyíregyháza. A program szep-
tember 17-én, pénteken 10 órakor kezdõdik.

A Flex HD és a Spartacus Torna Club vegyes UP2
AD közönségkedvenc egysége (Révész Valentina, Vá-
mosi Kiara, Bányász Viktória, Drabik Nikolett, Bakator
Csenge, Kiss Jázmin) óriási pontkülönbséggel elhozta
az aranyérmet. Az UP1 AD egység (Albrecht Zsófia,
Gaál Petra, Kiss Letta, Pristyák Jázmin, Szabó Sára, Sze-
pesi Gréta) szépen kivitelezett gyakorlattal szintén
aranyérmes lett. A többi döntõbe jutott egység is szé-
pen dolgozott. Az SA UP2 GR mindössze 0,05 (!) pont-
tal maradt le a bronzéremrõl, így a 4. helyen zárták az
Opent (Kovács Eszter, Moravszki Dorka, Sziszák Nóra,
Révész Valentina, Vámosi Kiara). Az SA UP1 GR szin-
tén a 4. helyen végzett egy nagyon erõs mezõnyben
(Albrecht Zsófia, Gaál Petra, Pristyák Jázmin, Szabó
Sára, Szepesi Gréta). Az SA UP2 Trió a 25 induló egy-
ségbõl a 7. helyen zárta a versenyt (Kovács Eszter, Ré-
vész Valentina, Vámosi Kiara). A Spartacus Torna Club
versenyzõi elsõ alkalommal vettek részt ilyen rangos
nemzetközi versenyen, ahol 22 nemzet kiválóságai
mérték össze tudásukat.

ARANYÉRMEK
PLOVDIVBÓL

Sikerrel zárta a Bulgáriában megrendezett Plovdiv
Cup 2021 Aerobics Open döntõjét a Spartacus Tor-
na Club. Minden döntõbe jutott egység szépen helyt-
állt ebben a szoros és rendkívül erõs nemzetközi me-
zõnyben.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Újhelyi János
(8. sz. vk. önk. képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2021. szeptember 7.,

16.00 óra.
Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház,

Toldi u. 23.

4 FOR DANCE-JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA

A táncegyüttes közleményének értelmében az augusztus 6-ra megszervezett – 4
for Dance és Szabó Ádám – Szívünk (Nyír)egy ritmusra ver címû elõadását betegség
következtében szeptember 17-én 19.00 órakor rendezik meg a Váci Mihály Kultu-
rális Központban.

A már megváltott jegyek természetesen érvényesek az új idõpontra, azonban,
ha valakinek az nem megfelelõ, szeptember 6–12-ig van lehetõsége jegyvissza-
váltásra!

A helyszínen vásárolt jegyek esetében a visszatérítés a Váci Mihály Kulturális
Központban történik (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Online vásárlás esetén az Interticket Kft. e-mailben értesíti a jegyváltókat.

VÁCI MIHÁLY

KULTURÁLIS KÖZPONT

HELLÓ PÁLINKA!
ÚJ RENDEZVÉNY A MÚZEUMFALUBAN, JÖVÕ SZOMBATON

Bár a skanzen még az e hétvégi, A régi Magyarország
ízei címû gasztronómiai eseményre készül (plakát a 11.
oldalon, részletes beharangozó a múlt heti számban, il-
letve a nyiregyhaza.hu városi webportálon), érdemes egy
héttel elõre is tekinteni. Szeptember 11-én ugyanis a Helló
Pálinka! címmel újfajta eseményre lehet Sóstóra látogat-
ni (plakát a 13. oldalon).

Mint ismert, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében há-
rom eredetvédett pálinka is van, nem véletlenül neve-
zik sokszor Nyíregyházát a „pálinka fõvárosának”. Az
idei esztendõre pedig különösen találó az elnevezés,
hiszen a Pálinka Nemzeti Tanács 2021-ben itt tartja az
Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. A bírá-
lat szeptember 8. és 10. között zajlik a csodálatos
hungarikumok mintáiból, a hírek szerint 308-félébõl
kerül majd ki az Év Pálinkája és a Polgármesterek Pá-
linkája is. Az eredményhirdetés a hagyományoknak
megfelelõen a fõvárosban lesz késõbb, viszont a „kós-
tolásnak” (ami szigorú zsûrizést jelent) a Korona Hotel

ad otthont. S hogy érzékeljenek is valamit a nyíregyhá-
ziak a kifejezetten szakmai jellegû rendezvénybõl, szá-
míthatnak ezen idõszakban pálinka flashmobokra kü-
lönbözõ tereken, ahol megkóstolhatják az eddigi leg-
jobb magyar pálinkákat. Ehhez kapcsolódik majd egy
olyan rendezvény szeptember 11-én a Sóstói Múzeum-
faluban, ahol elõször Magyarországon egyszerre lesz
jelen a 13 eredetvédett pálinka és még két pálinkakü-
lönlegesség. A Helló Pálinka! természetesen a hun-
garikumok mellett népi ízek kavalkádjával is készül,
valamint egész napos színpadi programokkal, melynek
részeként délután négykor Janicsák István lép fel a Ve-
resegyházi Asszonykórussal (Retró Z’zi Labor...). A prog-
ramot helyi termékek vására, kézmûves foglalkozások
és népi játszóudvar is színesíti, a skanzen hagyományos
bemutatói mellett. Most is érvényes a tanács: az autó-
val érkezõknek érdemes a múzeumfalu mögött kialakí-
tott, óriási parkolót használni. Vagy még inkább, mivel
a pálinka lesz a fõszerepben, busszal, kerékpárral, vagy
gyalog érkezni jövõ hét szombaton...

Szeptember 4. (szombat)

Nyíregyháza, Korzó elõtti tér (Nagy Imre tér 1.)

15.00 A Vörös Postakocsi lapszámbemutató és felol-
vasóórája

Közremûködõk: Kulin Borbála fõszerkesztõ, Kürti
László felelõs szerkesztõ

16.00 Átutazók II. – festmények és grafikák – az Át-
utazók Mûvészeti Egyesület képzõmûvészeti albumának
bemutatója

Bemutatja: Mihálka György festõmûvész
Beszélgetõpartner: Babosi László irodalomtörténész
16.30 A Szabolcs-szatmár-beregi SZEMLE 2021/1-2.

számának bemutatója
A folyóiratot Karádi Zsolt fõszerkesztõ és Babosi László

szerkesztõ mutatja be

17.00 A PARTIUM folyóirat 2021/1-2. számának be-
mutatója

A folyóiratot Oláh András fõszerkesztõ mutatja be
17.30 Siska Péter: A rend, amirõl a tárgyak beszélnek

– kötetbemutató
Beszélgetõpartner: Karádi Zsolt fõiskolai tanár

Kísérõprogramok: könyvszobrászati és -kötészeti be-
mutató; kézmûves foglalkozások gyerekeknek; papír-
színház; népi fajátékok; ingyenes beiratkozás, amnesz-
tiahét; garázsvásár.

Dedikálók: Átutazók Mûvészeti Egyesület tagjai, Bod-
nár István, Karádi Zsolt, Kertész Sándor, Kulcsár Attila,
Orosz Enikõ, Siska Péter.

92. ÜNNEPI KÖNYVHÉT ÉS 20. GYERMEKKÖNYVNAPOK

Bronz mestermûvek Nyíregyházán címû kiállítás

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

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

Megtekinthetõ: 2021. szeptember 18-ig, keddtõl szom-
batig 9.00–17.00 óra között.

Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,
Selyem u. 12.).

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

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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JUBILÁL A JÓKAI! 1.
Néhány nappal ezelõtt a Jókai Mór Református Álta-

lános Iskola kis elsõsei izgatottan várták, hogy az ünne-
pélyes tanévnyitó alkalmából elfoglalják helyüket a re-
formátus templom számukra kijelölt padjaiban. Talán
ugyanilyen várakozásteljesen és reménnyel teli szívvel
ültek ugyanezekben a pa-
dokban azok a diákok is,
akiknek az életében százti-
zenöt évvel ezelõtt, 1906.
szeptember 4-én szintén
valami új vette kezdetét: õk
35-en voltak a Polgári Fiú-
iskola elsõ diákjai!

A polgári iskola típusát
az 1868-ban elfogadott
népoktatási törvény hívta
életre. A leányoknak már
volt ilyen iskolájuk, azt a
városi képviselõ-testület
alapította 1894-ben. A fiúk
iskolája a református egy-
házközség fenntartásában jött létre, megálmodója Bar-
tók Jenõ református lelkész volt, aki így fogalmazta
meg a célját: „egyfelõl pótolja a középfokú oktatást,
másfelõl nem a tudományos pályákra képesít, hanem
a gyakorlati élet iránt való szeretetet akarja a tanulók
szívébe csepegtetni”. A test és a lélek harmonikus fej-
lesztése mellett arra törekedtek, hogy a növendékek-

ben felkeltsék az ipari pályák iránti érdeklõdést és
rokonszenvet.

A polgáriba az elemi népiskola négy osztályának el-
végzése után iratkozhattak be a tanulók. Ennek elvégzése
után pedig tisztviselõi, ipari és kereskedõi pályákra lép-

hettek, de tovább is tanulhat-
tak, hiszen a polgárit a taní-
tóképzõ intézet, a felsõ me-
zõgazdasági, a felsõ kereske-
delmi és a felsõ ipari iskola
alapiskolájának tekintették.

Elsõ igazgatója Kardos Ist-
ván volt, aki 16 tanéven át
állt az iskola élén, majd a
város kultúrtanácsnokaként
írta be nevét örökre a helyi
történelem lapjaira. „Oda-
adó iskolabarátok vállvetett
munkája nyomán fejlõdött
az intézmény”. Életrevalósá-
gáról meggyõzte a város ve-

zetõit is, akik már az elsõ tanév után átvették a fenntartói
szerepet. Iskola céljára megvásárolták a helybeli ipar-
testület Szentmihályi (ma Bethlen Gábor) utcai székhá-
zát. Ez az egyszerû épület 1907 óta szolgálja még napja-
inkban is az oktatás ügyét. Vajon mirõl mesélnének öreg
falai?


