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MÁR NYÍREGYHÁZA IS ELÉRHETÕ OKOSJEGGYEL
A MÁV-START idei újítása, hogy több nagyváros is elérhetõ a jelentõs kedvezmé-

nyeket biztosító Okosjeggyel. Ez mostantól érvényes a debreceni/nyíregyházi vona-
lon közlekedõ InterCity vonatokra is. Az Okosjegyek kizárólag digitális formában,
azaz a MÁV applikációban és az új ELVIRA felületén vásárolhatók meg. Mindkét digi-
tális platformon megtalálható a kiválasztott vonatra az eredeti, teljes árú ajánlat is,
ám az olcsóbb Okosjegy is jól látható, amit kiválasztva a vásárlás a megszokott rend
szerint, könnyen elvégezhetõ.  Az új Okosjegy 2. osztályra például Budapest és Nyír-
egyháza között, több mint 1200 forinttal; a Budapest és Záhony útvonalon közel
2000 forinttal, a Budapest és Pécs vagy a Budapest és Debrecen közötti szakaszra
pedig több mint 1700 forinttal olcsóbb, mint a teljes árú menetjegy IC pót- és hely-
jeggyel.

GASZTROHÉTVÉGÉK

Idén is népszerû volt a Sóstói
Múzeumfalu A régi Magyaror-
szág ízei címû rendezvénye, ké-
pünkön a Nagyecsedrõl érke-
zett „lápi betyárok” készítik elõ
a kóstolnivalót. Aki esetleg le-
maradt, ne bánkódjon, mert
minden hétvégére jut egy íny-
csiklandó program a skanzen-
ben: szombaton (szeptember
11-én) Helló Pálinka! néven tar-
tanak egész napos, az összes
hazai eredetvédett pálinkát (is)
felvonultató eseményt, a követ-
kezõ hét utolsó két napja pedig
a Tirpák Fesztivál jegyében te-
lik majd. (2., 9., 13. oldal)

NÉPSZERÛ VOLT A NYÁRI DIÁKMUNKA
Lezárult a 2021-es nyári diákmunka program. Ebben

az évben kilenc intézményben összesen 375 tanulót fo-
gadott Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
A diákok a pénzkereseti lehetõség mellett munkatapasz-
talatot is szerezhettek, de az intézményeknek is hasznos
a fiatal munkaerõ a nyári szabadságolások idején.

Idén június 15-én indult a jelentkezés a 2021-es nyári di-
ákmunka programra, a tanulók a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Foglal-
koztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosztályánál jelez-
hették szándékukat. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 4710
16–25 év közötti, nappali tagozatos tanuló dolgozhatott, a
kormány az idén már kilencedik alkalommal támogatta a
fiatalok nyári munkavállalását. A megvalósításhoz több mint
félmilliárd forint vissza nem térítendõ támogatást biztosított
a kabinet az Innovációs és Technológiai Minisztérium Gaz-
daságvédelmi Foglalkoztatási Alapjából, az eredetileg ter-
vezett támogatási összeget 3 alkalommal is megemelve.

 VÁLTOZATOS MUNKAKÖRÖK
A tényleges munka július ötödikén indult, a nyíregyhá-

zi önkormányzat a város vonzáskörzetében lévõ 8-9 tele-
pülésrõl várta a tanulókat. – 375 diákot fogadtunk, két tur-
nusban, akik 20-20 napot dolgoztak júliusban, illetve a
második turnust augusztus 27-én fejezték be. Nagyon hasz-
nos munkaerõk voltak és például pótolták a szabadság
ideje alatt a dolgozóinkat. Többek között az óvodában a
gyerekekkel játszottak, a múzeumban a tárgyak tisztítása, a
tereprendezés volt a feladatuk, sok hasznos dolgot megol-
dottak. A hivatalban például adatrögzítést és olyan felada-
tokat kaptak, amiket el tudtak végezni – nyilatkozta kérdé-
sünkre Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere.

TÖBB HELYSZÍNEN
Az állami finanszírozás mellett a nyíregyházi önkor-

mányzat is hozzájárult anyagilag a programhoz. A tapasz-
talat azt mutatja, az intézmények számára is kedvezõ a

diákmunka program. Nyíregyházán összesen kilenc hely-
színen lehetett munkát vállalni a fiataloknak: a Polgármes-
teri Hivatalban, négy óvodában, az Egészségügyi Alapel-
látási Igazgatóságnál, a Jósa András Múzeumban, a Mó-
ricz Zsigmond könyvtárban, illetve a Váci Mihály Kultu-
rális Központban.

FIZETÉS ÉS TAPASZTALAT
– Arányos díjazást kaptak a fiatalok a minimálbérhez,

illetve akinek volt szakképzettsége, annak a szakképzési
minimálbérhez képest. Értelemszerûen napi hat órát dol-
goztak, de ez nem volt probléma, gyakran inkább haza
kellett õket küldeni, mert nagyon jól érezték magukat, s
picit belekóstoltak a felnõtt életbe – tette hozzá az alpol-
gármester. A diákok a pénzkereseti lehetõség mellett mun-
katapasztalatot is szerezhetnek a nyári diákmunka prog-
ramban. Ez a jövõben akár az álláskeresésnél is hasznos
lehet a számukra.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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HELLÓ PÁLINKA! – A MÚZEUMFALUBAN
Egyszerre lesz jelen a 13 eredetvédett pálinka és még

két pálinkakülönlegesség elõször Magyarországon, a Sós-
tói Múzeumfaluban szeptember 11-én, szombaton. A
Helló Pálinka! a hungarikumok mellett népi ízek kaval-
kádjával is készül, valamint egész napos színpadi prog-
ramok is színesítik a rendezvényt.

A Pálinka Nemzeti Tanács 2021-ben Nyíregyházán tart-
ja az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Versenyt. A
bírálat szeptember 8. és 10. között zajlik (lásd lentebb),
és várhatóan a 308-féle párlatból kerül majd ki az Év Pá-
linkája és a Polgármesterek Pálinkája is. Ebbõl kiindulva
szervezte meg a város az újszerû rendezvényt.

NEM KELL UTAZNI HOZZÁ
– Az országban elsõ helyszínen Nyíregyháza bizto-

sítja azt a lehetõséget, hogy az ország 13 eredetvédett
pálinkája egy helyen fogyasztható legyen. Szeptember

ORSZÁGOS PÁLINKAVERSENY NYÍREGYHÁZÁN
Nyíregyháza ad otthont idén az Országos Pálinka- és

Törkölypálinka Versenynek, amelyre több mint három-
százféle pálinkával neveztek a fõzdék. A bírálatot szep-
tember 8–10. között tartják, ahol 26 pálinkaszakértõ ér-
tékeli, kóstolja a nevezett tételeket. A tavalyi évhez ha-
sonlóan külsõ rendezvények is kísérik majd a versenyt,
ahol a pálinkakedvelõk számára kóstolókurzusokat szer-
veznek a helyi éttermekben.

A Pálinka Nemzeti Tanács által rendezett megmérette-
tés a kereskedelmi pálinkafõzdék legrangosabb, legnívó-
sabb hazai versenye, melyen megválasztják 2021 legjobb
pálinkáját és a legeredményesebb fõzdéjét is.

NYÍREGYHÁZA, A PÁLINKA FÕVÁROSA
– Magyarország legjelentõsebb italáról beszélünk, a nem-

zet büszkeségérõl. Nyíregyháza nagyon kötõdik a pálin-
kához, a pálinka fõvárosa, hiszen a 9 Európai Uniónál ere-
detvédett pálinkából 3 ebbe a régióba tartozik, az újfehértói
meggy, a szabolcsi alma és a szatmári szilva. Erre a vidék-
re nagyon jellemzõ a pálinkakészítés, sok kereskedelmi cég
van itt, akik az országos forgalom kimagasló százalékát
adják, tehát azt hiszem, hogy idézõjelben, de hazajöttünk
Nyíregyházára – nyilatkozta szerkesztõségünknek Mihá-
lyi László. A Pálinka Nemzeti Tanács elnöke hozzátette, ez
a verseny a termelõknek és a fogyasztóknak is szakmai
visszajelzést ad az aktuális pálinkakínálatról, trendekrõl.
Az elért eredmények, díjak a közönséget tájékoztatják ar-
ról, hogy melyek a piacon elérhetõ legjobb pálinkák.

ÖT SZEMPONT ALAPJÁN BÍRÁLNAK
A versenyre, pálinkát és a törkölypálinkát elõállító adó-

raktári engedélyesek, illetve a pálinkát és a törkölypálin-
kát forgalmazó kereskedõk nevezhették tételeiket. Az
OPV-re nevezett pálinkákat, törkölypálinkákat elõször a
NÉBIH vegyvizsgálatnak veti alá, majd ezek után kerül sor
az érzékszervi vizsgálatra. Ezekbõl 26 képzett, profi bíráló
választja ki az ország legjobb pálinkáját. A szeptember eleji
versenyt a bírálók többnapos kiválasztásos tréningje elõz-
te meg, ahol bizonyíthatták rátermettségüket, a tréningen
mutatott teljesítményük alapján kiválasztott bírálók 20 pon-
tos nemzetközi rendszer szerint fognak véleményt alkotni.
Minden egyes tételt, egymástól függetlenül, három szakér-
tõ bíráló minõsít, öt jellemzõ alapján – errõl már Béli Géza,
az Országos Pálinka- és Törkölypálinka Verseny szakmai
elnöke beszélt. – Összesen 308 kereskedelmi forgalom-
ban kapható pálinkát neveztek a versenyre, mely hosszú
tradíció alapján zajlik. Minden tételt három profi minõsítõ
szakértõ minõsít, öt szempont alapján: az íz- és illattiszta-
ság, az íz és illat karakterisztikája, valamint a harmóniája
alapján. Ez az alapbírálat, mely után az aranyérmesek kö-
zül kiválasztjuk a Champion díjakat, majd ezek legjobbját
is, amely 2021 év ország pálinkája lesz.

KÍSÉRÕPROGRAMOK
A nyíregyházi háromnapos mustrát különlegessé teszi az

is, hogy az amatõr pálinkakedvelõk is ízelítõt kaphattak a
bírálatból, megtanulhatták felismerni a pálinkahibákat és a

pálinkák közötti minõségi különbségeket, hiszen mindhá-
rom este nyíregyházi éttermekben tartottak ingyenes, regiszt-
rációhoz kötött pálinkakurzusokat a Pálinka Nemzeti Tanács
szakemberei – mondta el Szokolics Ákos, a Pálinka Nemze-
ti Tanács alelnöke. – Szerettük volna ezt a versenyt egy kicsit
megmutatni a város lakosságának, melynek részeként
flashmobszerû pálinkakóstolással készültünk a délutáni, kora
esti órákban – tájékoztatott. Dr. Ulrich Attila, a város alpol-
gármestere a szerdai sajtótájékoztatón hozzátette, a pálin-
kaverseny lezárásaként egyszerre lesz jelen a 13 eredetvé-
dett pálinka és még két pálinkakülönlegesség elõször Ma-
gyarországon, a Sóstói Múzeumfaluban, szombaton, mely-
rõl a fentebbi anyagban írunk részletesen.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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11-én, szombaton 13 ragyogó hungarikum érkezik, és
még két pálinka- és likõrkülönlegesség a múzeumfalu-
ba. Ezekért egyenként nagyon sokat kellene utazni,
mondjuk Vas megyébe, vagy Baranyába a Dunántúlra,
hogy ott ezt az eredetvédett pálinkát megkóstolják, a
piacihoz képest elérhetõbb áron. Lesz itt vasi vadkör-
te, gönci barack, és minden, ami eredetvédettséget ka-
pott az elmúlt idõszakban – hangsúlyozta dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

SZÍNES PROGRAM
A kísérõprogramban a színpadon háromnegyed tíztõl

fellép a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette
Csoport, a Burattino Bábszínház, délután négytõl pedig
Janicsák István és a Veresegyházi Asszonykórus retró Z’Zi
Labor-hangulatot varázsol a Helló Pálinka! rendezvényé-
re. Ezen túl lesz népi játszóudvar, fazekas- és kádárbe-

mutató, gyertyamártás, céllövölde, illetve helyi terméke-
ket is lehet majd vásárolni a finom párlatok mellett.

INGYENES, MINT A PLUSZ BUSZOK

A rendezvény térítésmentes lesz, s ingyenes buszjá-
ratok fognak indulni a sóstói rendezvényre, melynek ki-
emelt része lesz a gasztronómia is. A sajtótájékoztatón
elhangzott, fél tízkor indul az elsõ járat és fél háromig
óránként követik egymást ezek a buszok, természete-
sen visszafelé is, a már szokott Vasútállomás – Krúdy
Vigadó – Vasútállomás útvonalon (megállók: Vasútállo-
más, Kelet Áruház, Kossuth utca 9., Sóstói úti kórház,
Krúdy Vigadó). – Arra buzdítok mindenkit, hogy láto-
gassanak el rá, mert nem biztos, hogy minden évben
tudunk ilyet rendezni – tette hozzá az alpolgármester.

(Szerzõ: Fehér Attila)

MEGÚJULT A KORZÓ ÉTELUDVAR

„A mai világban elengedhetetlen, hogy a helynek, ahol étkezünk, hangulata legyen” – ennek a gondolat-
nak a jegyében határozta el a Korzó Bevásárlóközpont vezetése, hogy felújítja az Ételudvart, hogy egyszer-
re nyújtson kellemes élményt, valamint olyan találkozási pontot, melyet szeretnek, s melyhez idõvel ra-
gaszkodnak majd a vendégek. Az ünnepélyes átadást – melyen jelen volt Schönhauer Andrea, a SES
Magyarország ügyvezetõ igazgatója, valamint Balogh Sándor centermanager az üzletek képviselõinek
társaságában – szerdán tartották, azóta a látogatók birtokba is vették az esztétikus, hangulatos teret. (x)
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MINDEN ÖNKORMÁNYZATI GYERMEKINTÉZMÉNY MEGÚJULT
BEFEJEZÕDÖTT A KÖZEL EGYMILLIÁRD FORINTOS ÚJABB FEJLESZTÉSI PROGRAM

Közel egymilliárd forintból újultak meg oktatási intézmé-
nyek Nyíregyházán. Az Óvodafejlesztés Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem címû pályá-
zatnak köszönhetõen egy bölcsõde és nyolc óvoda korsze-
rûsödött a város különbözõ pontjain. A 995 millió forintos
forrásból többek között a neveléshez szükséges eszközöket
vásároltak, megtörtént az épületek belsõ felújítása és kony-
hatechnológiai beruházások is megvalósulhattak. Ezzel
minden önkormányzati gyermekintézmény megújult.

Modern épületek és modern felszerelések – gyerekek-
nek és dolgozóknak egyaránt jobb ilyen körülmények kö-
zött tölteniük a mindennapokat. Az önkormányzat most
zárult projektjében több oktatási intézmény is korszerû-
södhetett a 995 millió forintos, 100%-os, vissza nem térí-
tendõ pályázati forrásból. A gyerekek bölcsõdében vagy
óvodában kezdik meg az igazi közösségi életüket, nem
mindegy, hogy milyen állapotok között.

EGÉSZSÉGES, BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET
– Ezek az intézmények elég régiek voltak abból a szem-

pontból, hogy elhasználódtak a burkolatok, s azok az esz-
közök, amelyekkel a gyerekek mindennapjaikat élték az
óvodákban, illetve bölcsõdében. Ide tartoznak például a
belsõ nyílászárók és minden olyan, az ingatlanban elhe-
lyezett eszköz – legyenek azok konyhai eszközök is –,
amelyek nagy igénybevételnek vannak kitéve. Ezért volt
szükség arra, hogy ebben a projektben ezek megújulja-
nak, hogy egészséges és biztonságos környezetet teremt-
sünk a gyermekek számára – nyilatkozta a projektzáró
rendezvényen dr. Kása Brigitta, Nyíregyháza aljegyzõje.

TÖBB LETT A FÉRÕHELY
Padlócsere, falfestés, a konyha megújítása – többek

között ilyen felújítások valósultak meg az intézmények-
ben. A számítógépek beszerzése, illetve a légtisztító be-
rendezések beüzemelése pedig fõleg a munkavállalók
hétköznapjait segítik. A projektnek köszönhetõen a böl-

csõdei férõhelyek 76-tal nõttek, illetve 1086 óvodai férõ-
hely újult meg a programnak köszönhetõen.

NINCS KÜLÖNBSÉG
BEL- ÉS KÜLVÁROS KÖZÖTT

– Próbáljuk a férõhelyeket növelni, mert sok gyerek van
Nyíregyházán, s legyen is minél több, ezt kívánjuk. A szám
nagyon fontos, de az sem mindegy, hogy például min alsza-
nak a gyerekek. Az a jó, ha az óvodai csoportjaink teljes
kihasználtsággal mûködnek, s persze egészségesen. Az el-
rendezés szempontjából is: árnyalva azt a gyakorlatot, hogy
rengetegen behordják a belváros környékére a kicsiket, ahol
így nagyon szorosan lennének. Ezért is újítunk, hogy aki a
belvárostól messzebb lakik és tudja a gyerekét bármilyen
külsõ tagintézménybe vinni, akkor tegye meg. Mi ugyanis
egyáltalán nem teszünk különbséget a belváros és Nyíregy-
háza külsõ kerületei között. Mindegyik egyaránt fontos! –
tette hozzá dr. Ulrich Attila alpolgármester.

MEGVALÓSULT TERVEK
A keddi projektzáró rendezvényen elhangzott, a polgár-

mesteri célkitûzés ezzel a pályázattal megvalósult, tehát min-
den önkormányzati gyermekintézmény megújult, korszerû-

södött Nyíregyházán. Amennyiben szükség van például új
játszóeszközök beszerzésére a most befejezõdött projekten
túl, akkor természetesen a jövõben is folytatódhatnak a
fejlesztések – tette hozzá dr. Kása Brigitta aljegyzõ.

ÚJABB 18 FÖLDÚT KAP SZILÁRD BURKOLATOT
ÕSZ VÉGÉRE BEFEJEZÕDNEK AZ ÚTÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK

Tavasszal, gõzerõvel kezdõdött el az ötmilliárd forin-
tos útépítés elsõ üteme Nyíregyházán – a korábbi, a vá-
rosvezetés által évekkel ezelõtt elkezdett aszfaltozási
program szerves folytatásaként. A kormányzat hazai for-
rásból adott támogatást a városnak, ebbõl az összegbõl
18 földút kap szilárd burkolatot. A kivitelezés a tervezet-
tek szerint zajlik, a munkálatok õszre befejezõdnek.

Hónapok óta zajlanak az útépítési munkálatok Nyír-
egyháza több pontján. Számos városrészben már jól lát-
ható a fejlesztés eredménye. Ötmilliárd forintból össze-
sen 18 utca aszfaltozása történik meg õsz végéig, ez an-
nak köszönhetõ, hogy minden a tervezettek szerint halad.

MINDENHOL DOLGOZNAK
– Négy utcában már teljesen készen

van az aszfaltburkolat. Ezt követõen
ezek az utcák megkapják a forgalom-
technikai elemeket, megtörténik a pad-
karendezés, s más egyéb kiegészítõ
munkák következnek. A többi utcában
is elindult már valamilyen folyamat,
például közmûkiváltások, csapadék-
csatorna-, illetve szegélyépítések, tehát
minden utcában halad a munka – tájé-
koztatott Gál István, a Városfejlesztési
és Városüzemeltetési Osztály út- és közmûberuházója.

A CSAPADÉKVÍZTÕL IS MENTESÜLNEK
A legutóbb aszfaltozott utcák között van a Hadobás sor,

ami 470 méter hosszúságú, ebbõl 420 méteren épült szik-

kasztó rendszerû csapadékcsatorna
és az egyik oldalon szegélykõ. –
Nagyon örülünk neki, alig vártuk
már, hogy elkészüljön az út. Nagy
víz és sár volt, így pedig kényelme-
sen lehet majd közlekedni. 81 éves
vagyok, eddig rossz úton jártunk, de
ezen látszik, hogy jó minõségû lesz
– mondta el Vajsz Jánosné, Hadobás
sori lakos. Ezen az utcán problémát
jelentett a csapadékvíz elvezetése,
nagyobb esõzések idején a lakók

homokzsákokkal védekeztek, hogy ne folyjon be a lakás-
ba a víz. – Ha a szüleim még élnének, nem is ismernének
rá erre a részre, nagyon jó lesz. Én nagyon örülök neki!
Eddig semmilyen csapadékvíz-elvezetési lehetõség nem
volt. Nagyobb esõ idején a szomszéd házba befolyt a víz,
homokzsákokat kellett tenniük mindenhová. Ezen a ré-
szen teljesen megállt a víz, reméljük, hogy ezzel sem lesz
baj most már – mondta el Nagy Miklósné, Hadobás sori
lakos.

GÖRÖNGYÖSBÕL ASZFALTOZOTT
A Szamóca utcán is ezen a héten fejezõdtek be az

aszfaltozási munkálatok. – Ez az útszakasz 233 méter
hosszú, a csapadékcsatorna 95 méter hosszú volt benne,
932 négyzetméter az aszfaltozott felület – részletezte
Szakács László, a kivitelezõ Szakács és Társai Kft. ügy-
vezetõje. – Nagyon sok problémánk volt, mindig be kel-
lett telefonálni a NYÍRVV Kft.-nek, hogy tolják már el,
mert olyan göröngyös volt az út, hogy tönkretette a len-

géscsillapítót az autón. Az sem
mindegy, hogy a gyerekeknek télen,
hóban, sárban latyakos utcán kell,
hogy végigsétáljanak, vagy aszfalto-
zott út van. Így ki tudnak jönni majd
biciklizni is, hiszen ez egy zsákut-

ca, családi há-
zas övezet,
szóval nagyon
örülünk neki –
mondta el Uri
Zsolt, Szamóca
utcai lakos. Azokon a helyszíneken,
ahol még zajlanak kivitelezési mun-
kálatok, az önkormányzat kéri a la-
kosság, valamint az arra közlekedõk
fokozott figyelmét, türelmét és meg-
értését.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Dr. Kása Brigitta és dr. Ulrich Attila

Ez a felvétel az orosi óvoda megszépülését mutatja

A II. ütemben felújított intézmények listája:
– a Búzaszem Nyugati Óvoda Benczúr téri Tagintéz-

mény (Benczúr tér 20.),
– a Gyermekek Háza Déli Óvoda Kassa utcai Telep-

hely (Kassa u. 27.),
– a Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintéz-

mény (Tõke u. 3.),
– a Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény

(Fazekas János tér 14.),
– az Eszterlánc Északi Óvoda Székhelyintézmény (Tas u. 1-3.),
– az Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tagin-

tézmény (Etel köz 13.),
– az Eszterlánc Északi Óvoda Gyöngyszem Tagintéz-

mény (Krúdy Gyula u. 27.),
– a 14. sz. Bóbita Bölcsõde (Tas u. 1-3.),
– a Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény

(Deák Ferenc u. 2.).

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Gál István

Vajsz Jánosné

Uri Zsolt

Szakács László
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TÖBB MINT EZER ELSÕÉVES HALLGATÓ
Több mint ezer elsõéves hallgató kezdte meg a tan-

évet a Nyíregyházi Egyetemen szeptembertõl. A felsõok-
tatási és a szakirányú képzésben résztvevõk számára új
lehetõségeket nyújt a modellváltás, melynek keretében
augusztustól alapítványi formában, államilag elismert köz-
hasznú szervezetként, magán felsõoktatási intézményként
folytatják tovább a tevékenységet.

Személyes jelenlétet igénylõ oktatással indították a tan-
évet a Nyíregyházi Egyetemen, az intézmény rektora el-
mondta, bíznak abban, hogy a járvány nem fogja befolyá-
solni, hogy tovább folytassák az évet ebben a formában.
Ez azonban nagyban függ attól is, hogy hányan oltatják
be magukat a koronavírus ellen.

SLÁGER A MÉRNÖKINFORMATIKUS
– Közel ezer, ha a szakirány képzést is beleveszem,

akkor ezernél több hallgatót tudunk idén felvenni, és kezd-
hetik meg az évet. Az országos átlagnál nagyobb mérték-
ben, több mint 20 százalékkal nõtt az elsõéves hallgatók
létszáma. Kiemelném a repülõképzést, amelyre még vá-
runk jelentkezõket, egyébként a legnépszerûbb a mérnök-
informatikus szak volt, amelyet most levelezõ formában
fogunk tudni beindítani.

ALAPÍTVÁNYI FORMÁBAN
Vassné prof. dr. Figula Erika rektor elmondta, a legfon-

tosabb változás az intézmény életében, hogy 2021. au-
gusztus elsejétõl a Nyíregyházi Egyetem modellt váltott.
Alapítványi formában, államilag elismert közhasznú szer-
vezetként, magán felsõoktatási intézményként folytatják
tovább a tevékenységüket.

 „SZÜKSÉG VAN AZ ITT VÉGZETTEKRE”
– Polgármesterként kezdetektõl fogva feladatom volt,

hogy a város érdekében segítsem az egyetemet, ami mind-
annyiunk, az egész megye számára meghatározó jelentõ-
séggel bír. Az a célunk, hogy az alapítványi fenntartással

adódó lehetõségek teljes kihasználásával az itt szerzett
diploma még értékesebb legyen a munkaerõpiacon, és
versenyképes más egyetemek diplomájával összehason-
lítva is. Erre azért is van szükség, mert Nyíregyházán az
elmúlt években nagyon sok színvonalas munkahelyteremtõ
beruházás valósult meg, és most is több ilyen tervezés alatt
áll, szükség van a szakképzett szakmunkások mellett a

FUTÓK GYÛJTÖTTEK A
GYERMEKREHABNAK

Kétszázezer forintot gyûjtöttek össze a
futók a Gyermekrehabilitációs Osztály „Kér-
lek, segíts...” Alapítványának. A Mozaik Med
Sportegyesület augusztus elején szervezte
meg az I. Nyíregyházi Futófesztivált, az ott
összegyûlt összeget adták át a szervezetnek.

Augusztus 8-án szervezte meg az I. Nyír-
egyházi Futófesztivált a Mozaik Med Sport-
egyesület. A rajt a Kossuth téren volt, de a
futókör érintette Nyíregyháza legszebb ré-
szeit is. Lehetett nevezni 1, 5, 10, illetve
21 kilométeres távokra, az 1 kilométeres
távra nevezõk nevezési díját felajánlotta az
egyesület a „Kérlek, segíts...” Alapítvány-
nak, összesen 200 ezer forintot.

ORVOSI FUTÓKÖZÖSSÉG
– A Mozaik Med Sportegyesület egy or-

vosi futóközösség. Szeretnénk minden ilyen
orvosi jótékonysági esemény mellett aktí-
van szerepet vállalni. A futófesztivált össze-
kötöttük egy bemutatóval, amelyen Csépke
Bence egy exoskeleton segítségével több
év után újra lábra tudott állni. Nagyon
megható pillanat volt. Ezért is döntöttünk
úgy, hogy támogatjuk a „Kérlek, segíts...”
Alapítványt – mondta el dr. Bana Richárd,
a Mozaik Med Sportegyesület elnöke.

KÜLÖNLEGES TECHNOLÓGIA
– Az orvostechnika rohamosan fejlõdik,

ma már olyan technológiák érhetõk el,
amellyel nagyon komoly eredményeket tu-
dunk elérni a gyermekrehabilitáció terüle-

FOLYAMATOSAN FIGYELIK AZ
ÁRAKAT AZ ÉPÍTÕIPARBAN

A megyei kereskedelmi egységek 17 szá-
zaléka nem tartotta be a szabályokat, ed-
dig közel félmillió forint bírságot szabtak
ki a piaci helyzettel visszaélõ vállalkozá-
sokra – közölte a megyei kormányhivatal.

Átfogó, az ország egész területére kiter-
jedõ, összehangolt ellenõrzést végeztek
nyáron az illetékes hatóságok az építõipari
tevékenységet végzõk körében. A több mint
2 ezer vizsgálatban a fõvárosi és megyei
kormányhivatalok szakterületi hatóságai
mellett az adóhatóság és a rendészeti szer-
vek is részt vettek. A komplex ellenõrzé-
sek célja a jogkövetõ gazdasági mûködés
és foglalkoztatás erõsítése, a tisztességes,
jogkövetõ cégek versenyhátrányának csök-
kentése, a szabályok megszegésével (feke-
tefoglalkoztatás, munkavédelmi szabályta-
lanságok) jogosulatlan elõnyt szerzõ vál-
lalkozások felderítése, illetve az ágazatban
dolgozók alapvetõ jogai érvényesülésének
elõsegítése volt. A vizsgálatok a foglalkoz-
tatás-felügyelet, a munkavédelmi és mun-
kaügy, az építésfelügyelet, a fogyasztóvé-
delem, a mûszaki biztonsági, valamint a
környezetvédelem, természetvédelem és
hulladékgazdálkodás területére terjedtek ki.

PROBLÉMÁS TERÜLETEK
A legtöbb problémát a foglalkoztatás, a

munkavédelem és az építésfelügyelet terén
tapasztalták a szakemberek. Továbbra is

jellemzõ a bejelentés nélkül foglalkoztatás,
illetve a munkaidõ-nyilvántartás vezetésé-
nek hiánya. Kiderült, hogy az építési kedv
növekedésével nem járt együtt a munka-
védelmi szabályok betartása, mert évrõl
évre ugyanazon szabálytalanságokat, hiá-
nyosságokat tárják fel. Szintén gyakori ta-
pasztalat volt nemcsak a védõeszközök biz-
tosításának, illetve használatának elmulasz-
tása (védõsisak, védõcipõ, légzés- és hal-
lásvédelem), hanem a megfelelõ munka-
eszközök hiánya is. Ugyancsak visszatérõ
problémát jelentett a nem biztonságos
munkakörnyezet (rossz világítás, mechani-
kai védelem hiánya pl. elektromos kábe-
leknél, nem megfelelõ mûszaki állapotú
állványzat, nem megtámasztott munkagö-
dör, porvédelem hiánya stb.).

HIÁNYOSSÁGOK AZ ÖTÖDÉNÉL
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kor-

mányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztálya is
részt vesz az építõipari alapanyagok pia-
cának drasztikus áremelkedése miatt szük-
ségessé vált összehangolt és fokozott ellen-
õrzésekben. Az eddigi vizsgálatok során 23
kiskereskedelmi egységben összesen 1321
termék ellenõrzésére került sor, ami hely-
színenként átlagosan 60-féle termék vizs-
gálatát jelenti. A kereskedelmi egységek 17
százalékánál tárt fel a hatóság hiányossá-
gokat. A piacfelügyeleti ellenõrzések kap-
csán kiszabott bírság 400 ezer forint volt.

azt kérte, hogy a diplomások mutassanak példát, az egye-
temisták pedig segítsék a kadétnövendékeket abban, hogy
büszkén viselhessék az egyenruhájukat.

„MÁSHOGY TEKINTENEK A HAZÁRA”
– Nem véletlen, hogy itt, Nyíregyházán nyitottuk meg

a második honvéd kollégiumot Debrecen után, hiszen a
város és az egyetem régóta hû partnere a Magyar Hon-
védségnek és a honvédelemnek. Azok az emberek, akik
ebben a térségben élnek, máshogyan tekintenek a hazá-
ra, máshogyan tekintenek a honvédelemre, mint bárhol
máshol az országban. Befogadtak minket és valóban part-
nereink, közösen fogunk tudni együtt dolgozni annak ér-
dekében, hogy valóban minél több fiatal ismerje meg azo-
kat az értékeket, amit mi, magyar katonák évezredek óta
megvalósítunk, legyen az a hazaszeretet, együttmûködés,
lojalitás, társakba vetett bizalom. Meggyõzõdésem, telje-
sen mindegy, hogy egyenruhában vagy civilben folytatják
életüket a fiatalok, meghatározó értékeket tudnak elvinni
magukkal – fogalmazott dr. Ruszin-Szendi Romulusz.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az
ünnepélyes tanévnyitón a szenátus által adományozott,

a „Nyíregyházi Egyetem tiszteletbeli polgára” címet
vehette át az egyetemért végzett kiemelkedõ munkájáért

Vassné prof. dr. Figula Erika rektortól

tén. Ez egy robottechnológia, ami a bénult
végtagok mozgatására alkalmas. Dr. Kán-
tor Katalin fõorvosnõ, a Gyermekre-
habilitációs Osztály osztályvezetõje célul
kitûzte, hogy az alapítványon keresztül
adományokból, egy ilyen eszköz beszer-
zését megvalósítja. A kórház ebben min-
den eszközével támogatja, ezért igyek-
szünk saját forrásainkhoz mérten is az ala-
pítványt segíteni és bízunk abban, hogy
hamarosan rendelkezésünkre fog állni ez
a robotika nálunk – mondta el dr. Szondi
Zita, a kórház fõigazgatója.

MINDENKI SEGÍTHET

A Gyermekrehabilitációs Osztály egy
felsõ végtagok mozgatására alkalmas be-
rendezés megvásárlását tûzte ki célul,
amelynek értéke körülbelül tízmillió fo-
rint. Aki szeretne hozzájárulni a beszer-
zéséhez, az megteheti a „Kérlek, se-
gíts...” Alapítványon keresztül.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

Nyíregyházi Egyetemen végzettekre is. Ez a tanulmánya-
ik befejezése után remélhetõleg a nyíregyházi letelepe-
dést jelenti az itt végzettek számára – hangsúlyozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

ITT BÕVÜL A HONVÉD KADÉT PROGRAM
A tanévnyitón részt vett dr. Ruszin-Szendi Romulusz, a

Magyar Honvédség parancsnoka is, aki elmondta, hagyo-
mány itt, a Nyíregyházi Egyetemen, hogy a jelen és a múlt
a jövõ érdekében közösen igyekeznek tenni, melyhez a
Magyar Honvédség is szeretne hozzájárulni, ezért is kezd-
ték el bõvíteni a honvéd kadét programot. A parancsnok

Ünnepélyes pillanatok
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MINDEN INFORMÁCIÓ EGY HELYEN: A MOBILUNKON
Mint múlt héten megírtuk, Nyíregyházá-

nak már mobilalkalmazása is van, az ingye-
nes applikációt pedig bárki letöltheti okos-
telefonjára. (Olvasói kérdésekre válaszolva:
a fejlesztés jellege miatt természetesen szá-
mítógépre nem.) Az innováció országos szin-
ten is egyedinek számít. Az alkalmazáson
belül értesülhetünk a legfrissebb hírekrõl,
a hulladékszállítás menetrendjérõl, aktívan
bekapcsolódhatunk a város mindennapi
életébe, de akár az orvosi ügyeleti vagy a
miserendet is elolvashatjuk.

Széles körû ügyintézés, egyszerû és gyors
tájékoztatás – ezek jellemzik leginkább
Nyíregyháza mobilalkalmazását, vagyis az
NYHApp-ot. A NYÍRVV Nonprofit Kft. ál-
tal menedzselt ötletet az adta, hogy meg-
oldják a lakossági észrevételek, panaszok
és javaslatok kezelését. A társaság célja,
hogy egyszerûen lehessen megállapítani, ki
volt a bejelentõ, milyen témában és hon-
nan jelentette be az észrevételét. Erre tö-
kéletes lehet egy ilyen mobilalkalmazás.

RENGETEG FUNKCIÓ AZ APP-BAN

Emellett számtalan funkciót kapott
még ez az országos szinten is egyedül-

TURISTÁKNAK ÉS HELYIEKNEK IS

A felület folyamatosan frissül és nem
csak a nyíregyháziaknak szól. Az „Attrak-
ciók városa” modulban a turisták megta-
lálhatják a város nevezetességeit, amelye-
ket térképen is jelölnek, az események me-
nüpontban pedig naptár alapján kereshet-
nek rá a közelgõ programokra. A nyíregy-
házi felhasználók regisztráció után is hasz-
nálhatják az ingyenesen letölthetõ appli-
kációt.

BEJELENTÉSEK, JÓ HELYRE

A városlakók a szavazás funkcióval a
jövõben akár olyan dolgokról is dönthet-
nek például, hogy milyen virágot ültessen
a NYÍRVV a Kossuth térre. Fontos cél, hogy
a szolgáltatók és a lakosság közötti kom-
munikáció minél hatékonyabban mûköd-
jön. – Ez egy kitûnõ lehetõség a nyíregyhá-
ziaknak, hogy bejelentéseiket közvetlenül
azok felé tegyék meg, akik tudnak is rajtuk
segíteni, ne pedig különbözõ felületeket,
portálokat használjanak. Ha például a köz-
terület-fenntartással kapcsolatos a problé-
ma, akkor ezen csak a NYÍRVV tud segíte-
ni. Ezzel biztosítani tudjuk, hogy szabályo-

zott módon történhetnek a bejelentések. De
ez érvényes a NYÍRTÁVHÕ, a NYÍRSÉGVÍZ
és az ÉAK Nonprofit Kft. esetében is. Ha
például valakinek ürítés során összetörték
a szemetesedényét, akkor ezt a fogyasztó-
védelmi törvénynek megfelelõen, egy be-
lépési regisztrációt követõen egy gombnyo-
mással be tudja jelenteni. Ezek a szüksé-
ges validálások azért vannak, mert így el
tudjuk kerülni a kéretlen és a nem odaillõ
bejelentéseket – tette hozzá Petró Árpád.

KUPONOK, KEDVEZMÉNYEK

A nyíregyházi mobilalkalmazás orszá-
gos szinten is egyedülállónak számít. Két
hete elérhetõ, de már az elsõ hét alatt
több százan letöltötték. Azok, akik hasz-
nálják az applikációt, pontokat is gyûjt-
hetnek, egy idõ után pedig „digitális
városlakóvá” is válhatnak. Egy másik
hasznos funkciója még az alkalmazás-
nak a kedvezmények menüpont, ahol
különbözõ belépõket, bérleteket vásárol-
hatnak meg olcsóbban azok, akik felmu-
tatják a telefonjukat.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

álló fejlesztés. A különbözõ, úgyneve-
zett „csempéken” keresztül rengeteg in-
formációt lehet elérni, például a friss
városi híreket, az attrakciókat, különbö-
zõ menetrendeket, orvosi ügyeletet, de
akár miserendet és hulladékszállítási be-
osztást is.

ÜGYINTÉZÉS EGY KATTINTÁSSAL

– Számos felület és „csempe” segíti
a nyíregyházi lakosoknak a közügyek
intézését és a saját ügyintézésüket, hi-
szen az applikáción keresztül hozzá
tudnak férni sok mindenhez egyetlen
gombnyomással. Sorszámot kérhetnek
a kormányablakba, s a közterület-fog-
lalás bejelentésére is lehetõség van,
elegendõ a NYÍRVV-hez navigálni az
applikációban, a gyorskeresés funkci-
óval ez pillanatok mûve. Az ott kivá-
lasztott lehetõségek közül az igényük-
nek megfelelõen akár a kárigényüket
is tudjuk továbbítani, de így van ez a
többi céggel kapcsolatban is – nyilat-
kozta a Nyíregyházi Televíziónak Petró
Árpád, a városüzemeltetõ cég ügyve-
zetõje.
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TÖBB MINT 40 RUHAGYÛJTÕ KONTÉNER
LEGALÁBB HETENTE ÜRÍTIK, EGY RÉSZÜK HASZNÁLTRUHA-ÜZLETEKBE KERÜL

Az 1944-es bombázásra emlékeztek hétfõ délelõtt a Vas-
útállomáson. Szeptember hatodikán mintegy 200 ame-
rikai repülõgépbõl több mint 1000 bombát dobtak a
megyeszékhelyre. Ez volt az elsõ alkalom, hogy testkö-
zelbõl is megismerték a nyíregyháziak a második vi-
lágháború borzalmait. A 77 évvel ezelõtti tragédia év-
fordulóján megkoszorúzták a nyíregyházi Vasútállomás
falán lévõ emléktáblát, mely az utókor számára jelzi a
szomorú eseményeket, majd az Északi temetõben foly-
tatódott a fõhajtás (képünkön).

A már nem hordott, esetenként kinõtt, valamennyire
elnyûtt ruhákat a legtöbben nem szeretjük kidobni, in-
kább továbbadjuk, hátha van, aki még hasznát veszi ezek-
nek. Hasonló célt szolgál(ná)nak a városok több pontján
kihelyezett ruhagyûjtõ konténerek is. Nyíregyházán 42
ilyen van. Az ezekbõl begyûjtött ruhák 60–70 százaléka
hazai és külföldi használt ruha kereskedelmi egységek-
be, illetve karitatív céllal rászorulókhoz kerül.

Általános jelenség, hogy a háztartásokban jelentõs
mennyiségben keletkez-
nek használt ruha-
nemûk és cipõk.
Annak érdekében,
hogy az egyre na-
gyobb jelentõség-
gel bíró divatipar
környezetterhelése
csökkenjen, illetve
ne kerüljön az újra-
használható ruha-
nemû a vegyes hul-
ladékba – ezzel csökkentve a hulladéklerakó depónia élet-
tartamát –, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. alvállalkozó bevonásával használtruha-gyûj-
tõ rendszert épített ki Nyíregyházán.

OSZTÁLYOZZÁK, MAJD FELDOLGOZZÁK
Éberhardt Gábor, a társaság ügyvezetõje megkeresé-

sünkre elmondta, Nyíregyháza területén jelenleg 42 hasz-
náltruha-gyûjtésre rendszeresített edény van, melyet an-
nak tulajdonosa hetente (igény szerint többször) ürít, tisz-
tán tart. A begyûjtött használt ruhákat és cipõket osztá-
lyozzák és feldolgozzák, a minõségtõl függõen újra-
használatra, illetve újrafeldolgozásra továbbítják. – Az
összes begyûjtött mennyiség  kb.  60–70 százaléka a ha-
zai és külföldi használt ruha kereskedelmi egységekbe,

illetve karitatív céllal rászorulókhoz kerül,
ezzel újrahasználatot biztosítanak. Az
újrahasználatra nem alkalmas ruhane-
mû  –  a  gyûjtött mennyiség  kb.  30–40
százaléka – újrahasznosításra kerül,
mint géptisztító rongy, illetve geo-
textíliák,  paplan- és párnatöltetek, bé-
lések, szûrõk, zsinórok,  sodort szálak
gyártásakor. A textilszálakat alternatív
tüzelõanyagként, illetve lóversenypá-
lyák talajának javításánál is  felhasznál-
ják.

A ruhagyûjtõ konténerek pontos listáját az Észak-Al-
földi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. weboldalán
találják meg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A NYÍREGYHÁZI BOMBÁZÁSRA
EMLÉKEZTEK

ALIGHA LEHET ELLENÁLLNI NYÍREGYHÁZÁNAK!
NÉHÁNY ÓRÁRA A VÁROSLAKÓK IS FILMSZÍNÉSZEKKÉ VÁLHATTAK

Kinyílt az online világ (is) Nyíregyháza számára! Alig-
hogy bemutatták a város új turisztikai rövidfilmjét, a kö-
zösségi média megosztási lehetõségeinek köszönhetõen
eljutott a megyeszékhely híre több ezer kilométerre, a tu-
risták, a befektetõk és az itt élõk számára vonzóbbá téve
azt. Persze, ehhez szükség volt közel hatvan nyíregyházi
kötõdésû gyermek és felnõtt városlakóra, akik részvételé-
vel elkészülhetett Nyíregyháza új turisztikai imázsfilmje.

Frappánsan beépítették Nyíregyháza erõsségeit és lehetõ-
ségeit a várost népszerûsítõ rövidfilmbe. A képeken megje-
lenik az állatpark, a fürdõ és a múzeumfalu, valamint a város
terei, parkjai, a múzeumok és a templomok is. Részt vesz-
nek benne helyi néptáncosok, lovasok, a színház társulata és
megannyi városlakó is. A szereplõket nyíregyházi sajtóorgá-
numokon – így többek között a Nyíregyházi Naplóban –
keresztül toborozták, a felhívásnak köszönhetõen pedig meg-
mozdult a város lakossága, ezzel még személyesebbé téve a
filmet. Jelentkezett olyan család, aki a nagymamának szere-
tett volna meglepetést szerezni a képkockákkal, fiatalok, aki-
ket érdekelt az imázsfilm-készítés világa, egykori pedagó-
gus, akinek szíve csücske a város, vagy például óvónõ, aki
igazi lokálpatriótának vallja magát. A képkockák helyett
itt most szavakba öntve mesélnek élményeikrõl.

MÉRAY LÁSZLÓ: „SZÍVEM CSÜCSKE A VÁROS”
– Szerepeltem már más magyar imázsfilmben is, de nem

volt kérdés, hogy a nyíregyházit is elvállaljam, a városért
bármit megtennék. Itt születtem a szabolcsi megyeszék-
helyen, hosszú évekig itt tanítottam az egyetemen, nekem
a szívem csücske Nyíregyháza, amit mindenével együtt
szeretek. Egyszerûen gyönyörû. Járom az országot, de az
a fejlõdés, amit itt látni, az példátlan. A múzeumfalus je-
lenetben kaptam szerepet, ami ugyan csak egy kis villa-
nás volt, de erre is büszke vagyok, hiszen minden helyszí-
nen ott voltam, láttam, megtapasztaltam, hogy a készítõk
mekkora munkát fektettek bele egy alig 3 perces kisfilm-
be. Óriási odafigyelést igényelt, de úgy látom, hogy meg-
érte, hiszen nagy lett az imázsfilm visszhangja. Sokan gra-
tuláltak a készítõnek, és engem is kiszúrtak az ismerõsök.

BARNA DÁNIEL: „JÖHET A FOLYTATÁS IS”
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Facebook-oldalán

találkoztam a felhívással, amiben szereplõket kerestek az

imázsfilmhez. Rögtön megfogott, amit olvastam, ezért el-
kezdtem keresgélni, hogy pontosan mirõl szólhat egy ilyen
rövidfilm. Mivel hamar nyilvánvalóvá vált, hogy tulajdon-
képpen a várost szeretnék népszerûsíteni, kedvet is kap-
tam hozzá, csak a kiírás szerint egyik kategóriába se illet-
tem bele – 16 éves vagyok. Végül írtam a TDM irodának
és szerencsére így is kaphattam szerepet, elõször a tófür-
dõs, majd a kerékpáros jelenetben. Ami a forgatást illeti,
hajnali fél 4-kor már kezdtünk Sóstón, a Tófürdõ akkor
csak 10 fokos volt. De az egész stáb nagyon kedves volt,
hoztak takarót is. Ezt követte a kerékpáros jelenet, már a
belvárosban. Igazából annyira megtetszett az egész, hogy
szeretném a jövõben is folytatni. Azóta már részt vettem
szintén a várost népszerûsítõ fotózáson, a képek egy tu-
risztikai magazinban jelennek meg, de ha készül a jövõ-
ben újabb rövidfilm, arra is rögtön igent mondanék.

BUNYA CSALÁD: „MEGLEPETÉS VOLT,
CSAK POZITÍV VISSZAJELZÉST KAPTUNK”
– A Nyíregyházi Naplóban olvastunk a felhívásról és

szinte az utolsó pillanatban el is küldtük a jelentkezésün-
ket egy háromtagú családként. Tulajdonképpen három
okunk is volt erre. Egyrészt nagyon szeretünk Nyíregyhá-
zán élni, másrészt a kisfiunk miatt, aki 1,5 éves és egyszer
szép emlék lesz neki, hogy õ is szerepelhetett a város
imázsfilmjében, harmadrészt pedig szerettünk volna meg-
lepetést szerezni a nagyszülõknek. A babánk nagyon jól
viselte a forgatást, de ez nem is csoda, hiszen végig jó
hangulat uralkodott, és a nagyszülõk is nagyon örültek,
amikor megláttak minket a Kossuth téri jelenetben. Igazá-
ból mindenkitõl csak pozitív visszajelzéseket kaptunk.
Amikor a VIDOR Fesztiválon levetítették, akkor is többen
jelezték, hogy kiszúrtak minket a filmkockákon. Mivel a
kisfiunk is jól érezte magát, bármikor újra belevágnánk, ha
lenne rá lehetõség. Igaz, hogy rengeteg munka volt benne,
hiszen egy jelenetet legalább 20-szor felvettek, de élvez-
tük. Itt születtem, itt élünk a családommal, örülünk, hogy
szerepet vállalhattunk egy várost népszerûsítõ filmben.

CSÁSZINÉ ARANYI CSILLA:
„LOKÁLPATRIÓTA VAGYOK”

– A Nyíregyházi Naplóban láttam meg a felhívást és
mivel szeretem az érdekes dolgokat, ezért jelentkeztem

is. A kiírás szerint a „30–60 év közötti baráti társaság”
kategóriába illettem bele, végül pedig így kaphattam sze-
repet a múzeumfalus jelenetben, egy hétfõs asztaltársaság
tagjaként. Maga a szervezés profi volt, sütött a nap, és tény-
leg mindenkitõl kedvességet tapasztaltam. Körülbelül há-
rom órát vett igénybe a forgatás, furcsa betekinteni egy ilyen-
be. Voltak stylistok, sminkesek, sok-sok közvetlen ember,
akik mindig visszajeleztek és mondták, hogy nagyon jó,
nagyon klassz, ügyesek vagyunk. Vidáman telt a nap, ne-
kem nagyon nagy élmény volt az egész. Lokálpatrióta va-
gyok, itt dolgozom óvónõként, ezért nagyon büszke vagyok,
hogy egy ilyen szép film készülhetett el a városról.

MEGMUTATNI MAGUNKAT
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai

Nonprofit Kft. ügyvezetõje a rövidfilm bemutatását követõen
úgy fogalmazott, ennek az volt a célja, hogy a belföldi és kül-
földi turistáknak megmutassák városunk turisztikai attrakcióit,
valamint azokat a programlehetõségeket, amelyek Nyíregy-
házát olyan szerethetõvé teszik. A videó ráadásul igazi „sze-
relemgyerek”, hiszen a szereplõkön túl a producer és a stáb
néhány tagja is nyíregyházi kötõdésû, sõt a videó alatt fel-
csendülõ zenét is helyi zeneszerzõ és énekes készítette.

Aki még nem látta Nyíregyháza új turisztikai rövidfilm-
jét, az megtekintheti a Visit Nyíregyháza Facebook-ol-
dalán, valamint YouTube-csatornáján, de elérhetõ a
nyiregyhaza.hu weboldalon is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Forrás: internet
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GÖRDÜLÉKENY ÁTÁLLÁS, NAGY TORLÓDÁSOKKAL
Ahogy korábban már beszámoltunk róla részletesen,

2021. augusztus 30-ától számos változás történt a nyír-
egyházi helyi buszközlekedésben: új vonalakon indultak
buszjáratok, változtak a menetidõk és a menetrendek,
bõvült a nagyfoglalkoztatókhoz közlekedõ szolgáltatás is.

Az átállást térképes szórólapok és szeptember eleje óta
komplett menetrendkönyv is segíti, a Volánbusz honlap-
ján pedig már augusztus második fele óta minden infor-

CSÚCSFORGALOM

A szeptemberi iskolakezdés minden korábbinál komo-
lyabb forgalmat és torlódásokat eredményezett, amely még
a megnövelt csúcsidei menetidõk ellenére is az elsõ reg-

máció elérhetõ, a menetrendek pedig utazástervezõ funk-
cióval együtt az AppCorner menetrend.app alkalmazásá-
ból is hozzáférhetõk.

geleken kisebb késéseket okozott néhány vonalon. Vár-
hatóan az elsõ napok után beáll a korábbi szintre a regge-
li és délutáni forgalom, így a buszközlekedésben is meg-
szûnnek a késések, és tarthatóak lesznek a menetrendek.

VÁRJÁK A JELZÉSEKET

A változásokat összességében jól fogadták az utasok,
de mint minden hálózati és menetrendi módosításnál, most
is érkeznek észrevételek, melyeket egyesével elemeznek
ki az önkormányzat, a Volánbusz és a tervezõ, a Mobi-
lissimus munkatársai. Cél, hogy azok számára is szerethe-
tõ és jól használható legyen a helyi hálózat, akiknél meg-
változott a mindennapi közlekedés megszokott rendje,
vagy úgy tapasztalják, hogy kedvezõtlenül érintették a
módosítások. Éppen ezért a szakemberek valamennyi érin-
tett platformon keresztül gyûjtik az észrevételeket, folya-
matosan ellenõrzik a buszközlekedést, és figyelik a jár-
mûvezetõk, az utasok és a foglalkoztatók tapasztalatait is.
A beérkezõ vélemények alapján a következõ hetekben az
érintett szakaszokon részleges számlálásokra és utas-
kikérdezésekre kerülhet sor annak érdekében, hogy a vál-
tozásokkal érintett vonalakon szükség esetén még ki-
sebb finomhangolás történjen. Így javasoljuk, hogy
amennyiben személyes tapasztalata, javaslata van, ahogy
eddig is, hivatalos formában a konkrét utazás vagy autó-
buszvonal, az idõpont és az észrevétel részletezésével,
véleményét az info@volanbusz.hu címre küldje el, hogy
a szakemberek az alapján tudjanak tovább tervezni.

ÚJDONSÁGOK

közlekedik a jelentõsebb mûszakváltásokhoz, mint
korábban.

– A Kertvárosban és a Huszártelepen a 6-osok helyett
az új 9-es és 9Y busz közlekedik, amely autóbu-
szok csúcsidõben a korábbinál sûrûbben járnak, és
a Tiszavasvári úti kollégium és az iskolák között jobb
kapcsolatot biztosít.

– Késõ este, 23:30-kor már mindennap közlekedik a
Vasútállomástól Jósavároson át Örökösföldre járó 18-
as busz, így az utolsó vonatokhoz is van belvárosi
és lakótelepi csatlakozás.

– Sûrûbben jár délután a 44-es busz, a 24-es pedig
kibõvített üzemidõben közlekedik Kistelekiszõlõ
felé.

– A külterületi városrészek kiszolgálása is változott,
ütemesebb, a munkába és iskolába járást jobban
segítõ menetrend lépett életbe.

Röviden azért összefoglaltuk újra a leglényegesebb
változásokat:

– Az új 8B révén már a Fürdõ utcánál is elindult a
buszközlekedés, így javult a városrész kiszolgálása
csúcsidõben.

– A 27-es busz a Kertváros, belváros, Jósaváros és a
Sóstói úti kórház között közlekedik tanítási napo-
kon reggel és délután, az elsõ napokban is már so-
kan keresték az új kapcsolatot.

– A 90-es hosszabb útvonalon jár, egészen a Révész-
Michelin Logisztikai Központig, az új 97-es pedig
Örökösföldrõl a Tünde utcán át éri el az ipari par-
kot, így a belváros érintése nélkül, a korábbi 91-
esnél gyorsabban lehet a munkahelyekre el- és on-
nan hazajutni.

– A 90E és 93E vonalak révén gyorsjáratok is segítik az
Electrolux, a Sematic és a LEGO elérését, több busz

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg a II. félévi
adóbefizetési határidõ

Tisztelt Adózók!

A helyi adózásban már megszokott szeptemberi fizetési határidõ közeleg, ame-
lyet segítendõ, a Polgármesteri Hivatal Adóosztálya már kiküldte azt a több mint
23 000 darab értesítést az adózóknak, amely a folyószámla-egyenlegüket tartal-
mazza a 2021. augusztus 13. napjáig beérkezett befizetések figyelembevételé-
vel. Az értesítõben feltüntetésre került az adózó elmaradt tartozása és a 2021. II.
félévre esedékes helyi adók (második félévi építményadó, helyi iparûzési adó
elõleg második részlete). A 2021. II. félévre esedékes adók befizetési határideje
szeptember 15-e, eddig az idõpontig fizethetõ meg pótlékmentesen az esedé-
kes helyi adó.

Az adó megfizethetõ az Elektronikus Önkormányzati Portálon keresztül elekt-
ronikusan, pénzforgalmi számláról átutalással, továbbá a magánszemélyek to-
vábbra is fizethetnek az értesítõhöz csatolt csekken. A kizárólag magánszemé-
lyek részére küldött csekk ún. iCsekk applikációval is biztosít fizetési lehetõsé-
get, mivel QR-kódot tartalmaz, így a fizetés egyszerûbben, postai sorban állás
nélkül megtörténhet.

Az adóhatóság felhívja adózói figyelmét arra, hogy a fizetési határidõ betartásá-
ra érdemes odafigyelni, mivel a fizetési határidõ után késedelmi pótlékot kell fel-
számítani, illetve nem fizetés esetén végrehajtási eljárást is kezdeményezhet az
adóhatóság a tartozókkal szemben.

Az Adóosztály kéri az adózók együttmûködését és a fizetési határidõk betartá-
sát, mivel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata feladatainak ellátása
szempontjából, valamint a város fejlõdése, mûködõképessége megõrzése érdeké-
ben elengedhetetlenül fontos a beérkezõ adóbevétel. Az önkormányzat ezért már
most is köszönetét fejezi ki a jogkövetõ adófizetõknek a határidõben történõ telje-
sítésekért.

A Hivatal Adóosztálya felkészült az adózók fogadására az Ügyfélcentrum
29-30-31-es ablakainál.

Dr. Kása Brigitta
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SZÍNHÁZ

NYÁRÉRTÉKELÉS, VIDOR-ZÁRÁS, ÉVADNYITÁS

A Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programsoroza-
tának befejezése és a VIDOR Fesztivál zárása után tar-
totta a Móricz Zsigmond Színház hagyományos évadnyi-
tó társulati ülését hétfõn.

Ami a nyarat illeti: a Rózsakert Szabadtéri Színpadon
16 elõadáson (Bogáncsvirág, A kripli, Édes Charity, Funny
Girl, A Napsugár fiúk) közel 10 000 nézõ számára sikerült
a bérletes elõadásokat pótolni, illetve 1 saját bérletszüne-
tes elõadást (A Napsugár fiúk) is játszottak. A Rózsakert
Szabadtéri Színpadon a nyár további részében ez a szám
tovább nõtt, az itt tartott 5 vendégelõadáson (Furcsa pár,
A Pál utcai fiúk, Pletykafészek, Anyatigrisek, Czibor, a
rongylábú) további csaknem 4000 nézõ szórakozott – tá-
jékoztatott Kirják Róbert színházigazgató. S bár sok nyár-
ra tervezett korábbi meghívás meghiúsult, a társulat Funny
Girl szarvasi vendégjátéka, illetve az Édes Charity a pesti
városmajori színpadon szerencsére megvalósult, és igen
szép sikert aratott.

TELT HÁZAS VIDOR
A korábbi évekhez hasonlóan a VIDOR színházi ver-

senyprogramjára idén is rendkívüli volt az érdeklõdés, az

elõadások majd mindegyikét telt házzal fogadta a közön-
ség. A kõszínházban 17 elõadáson mutatták be a vígjá-
téktermés legjavát a seregszemlére érkezett színházak, a
Timpex Arénában a Nemzeti Lovas Színház Kincsem és

Szilaj címû nagyszabású produkcióján 2000, a Rózsakert-
ben összesen 3 elõadáson 2898, a Bencs Villában pedig
217 nézõ szórakozott. Ami pedig a versenyprogramot il-
leti: szombaton késõ este összeült az ebben az évben újra
Benedek Miklós Kossuth-, Jászai Mari-díjas színmûvész,
rendezõ, érdemes és kiváló mûvész, a Halhatatlanok tár-
sulatának örökös tagja által vezetett, a Móricz Zsigmond
Színház bérletesei közül kisorsolt civil zsûri, és megszüle-
tett az eredmény. A díjazottakat idén is személyesen ke-
resi majd fel a fesztivált szervezõ színház igazgatója, hogy
otthoni elõadásukon, saját közönségük elõtt adja át nekik
méltán megérdemelt elismeréseiket.

VEREBES ISTVÁN ÉLETMÛDÍJAS
A közelmúlt ismert pandémiás történései miatt benne

volt a levegõben, hogy a hazai élvonalbeli színházak nem
tudnak eljönni Nyíregyházára, vagy nem tudtak új VIDOR-
ra való elõadást ajánlani, így szerepeltek most alternatív,
fiatal kis színházak, új formációk. A zsûri elnöke a kama-
raszínpadon találkozott leginkább az ízlésének tetszõ da-
rabokkal, aki külön kiemelte a nyíregyházi közönség nagy-
szerûségét, s a fesztivál különdíját a szín-
ház nézõinek ajánlaná. Ugyanakkor
vegyes érzéseket váltott ki belõle az,
amit a versenyprogramban látott.  A
Nagyvárosi fények (Játékszín – leg-
jobb nagyszínpadi elõadás, leg-
jobb rendezés, legjobb férfi
alakítás, legjobb díszlet, leg-
jobb jelmez, legkiemelke-
dõbb csapatmunka), illet-
ve a Határátlépések
(Orlai Produkció – leg-
jobb kamaraszínpadi
elõadás, legjobb férfi
epizódalakítás) nyerte

Az Anconai szerelmesek nem a versenyprogram része
volt, a Kossuth téri nagyszínpadon aratott sikert

Bár az idõjárás nem volt kifejezetten nézõbarát, a szabályok
miatt védettségivel látogatható tér is ilyen látványt nyújtott

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Az évadnyitón az értékelések mellett a jövõ is szóba került. Dr. Kovács Ferenc polgármester köszönti a társulatot,
Kirják Róbert színházigazgató felvezetõjét követõen

A Majka & Curtis koncert is tömegvonzó volt

az idei, jubileumi VIDOR legtöbb díját. A zsûri elismerte
még Kiss Anna Laurát, aki Lengyel Ferenc partnere volt a
Live.hu-ban, illetve Szabó Veronikát, a Láthatáron cso-
port mûvészét. A XX. VIDOR Fesztivál Életmûdíját Vere-
bes Istvánnak, az egykori nyíregyházi színidirektornak
ítélte a zsûri. Ezen túl sikeres volt a fesztivál zenei, világ-
zenei programja, és szerették a nézõk a szabadtéri elõ-
adásokat is.

VÁLTOZATOS, GAZDAG REPERTOÁR
Visszatérve az évadnyitó történéseihez, dr. Kovács Fe-

renc, Nyíregyháza polgármestere köszöntõjében elmond-
ta, hogy az önkormányzat a fenntartói kötelezettségét a
nehézségek ellenére maximálisan teljesítette. Kiemelte,
hogy a város vezetése számára a kultúra fontos értéket
képvisel. Az elmúlt évek színházhoz kapcsolódó kulturá-
lis fejlesztései sorába ebben az évben a Szindbád Szín-
háztörténeti Múzeum és Rendezvénytér csatlakozott, mely
a helyi mûvészeknek új lehetõséget biztosít, a meghívott
vendégprodukciók mellett. Zárásképpen nagyon jó mun-
kát, sok tapsot és sikeres, telt házas elõadásokat kívánt.
(Az idei évad kínálatáról bõvebben a 12. oldalon írunk.)

HÛSÉGES BÉRLETESEK
– A 2021/2022-es évad bérleteinek értékesítése

folyamatban van, nagyon örülünk, hogy bérlete-
ink egyre jobban fogynak, és kezd visszaállni a

bizalom irányunkban, de így is elmarad a bér-
letvásárlási kedv a 2019-es évhez képest –

hangsúlyozta az évadnyitón a teátrum
igazgatója, aki a társulat nevében is-

mét megköszönte a bérletesek hû-
ségét.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
A Gyöngyhajú lány balladája, azaz az Omega musical

volt a Kossuth téri program méltó zárása Klasszikus VIDOR-os pillanat

A Timpex Aréna ismét kiváló helyszíne volt a látványos
lovasszínházi produkcióknak (a képen a Kincsem egy pillanata)
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„IRODALOM, NAPI TÖBBSZÖR, BÕ VÍZZEL, CSIPET FÛSZERREL”
Új helyen, szokatlan évszakban, kiéhezett lélekkel,

visszatartott és új könyvekkel nyílt meg múlt hét csütör-
tökön Nyíregyházán is a 92. Ünnepi Könyvhét és 20. Gyer-
mekkönyvnapok. A köszöntõk után Lackfi János író, köl-
tõ, mûfordító beszélt az irodalomról, és arról, hogyan lett
õ író, olvasó, szórakoztató ember.

Délelõtt könyvtárosok kitüntetésével kezdõdött az ün-
nep, aztán beköltöztek a belvárosi térre a könyvsátrak.
Megérkeztek a helyi szerzõk köteteikkel, és várták az olva-
sókat. Jöttek a viccek, adomák, olvasmányélmények. – A
nagy bezártság alatt a könyvtár szerencsére nem sok olva-
sót veszített, az adatok szerint nõtt a kölcsönzések száma.
Köszönöm szépen, hogy a COVID alatt is kiszolgálták az
olvasókat a könyvtárosok. Ez is azt mutatja, hogy a hagyo-
mányos írás és olvasás nem veszendõbe menõ dolog, s író-
olvasó találkozókat minél többet kell szervezni, hogy az
emberek megismerjék azt is, amit a kortársak írnak – mondta
köszöntõjében dr. Ulrich Attila alpolgármester.

ÉRTÉK, ÉLMÉNY, INSPIRÁCIÓ
A könyvtár igazgatója beszélt a fejlesztésekrõl, az új közös-

ségi terekrõl és az állománybõvítésrõl. Hallottunk a Kamasz
Teraszról, a Képregény Tárról, és arról, hogy igenis ma is olvas-
nak az emberek. Régen a könyv volt a mobil – utalt a megnyi-
tó egyik vendége a korszakváltásra, a divatra. – A háromna-
pos programsorozat itt, a Korzó elõtti téren, majd folytatva a
vásárosnaményi Tiszavirág tanyahajón, lehetõséget biztosít –
ahogy könyvtáraink mottója is hirdeti –, hogy az olvasó érté-
kekkel, élményekkel és inspirációval gazdagodjon. Nagyon

fontos, hogy az olvasók a beszélgetések és dedikálások kere-
tében személyesen találkozzanak kedvenc íróinkkal, költõ-
inkkel, az alkotás mögött megismerve az embert, az embe-
ri sorsot, magát a szerzõt – jelezte Tomasovszki Anita.

KAPOCS ÉS TÁRS A BAJBAN
Lackfi János József Attila-díjas író, költõ, mûfordító, ta-

nár, Nyugat-kutató és fotós nyitotta meg a 92. Ünnepi Könyv-
hetet Nyíregyházán. A babérkoszorús vendég élvezetes elõ-

Lackfi János megnyitója felért egy stand-up elõadással

adásából tudtuk meg, miért és hogyan lett költõ õ, akiben
persze már gyermekkorában is ott lapult az írás kényszere.
Az, hogy minden hírbõl sztorit halljon. Mindezt meg tudja
írni, és mindez eljusson az olvasókhoz. A színpadon bon-
colgatta, hogy mi is az irodalom. Talán sûrítõanyag, mely
három évtizedet képes egyetlen mondatban megfogalmaz-
ni? – ...vagy kilincs az irodalom. Kitár teret és rögtön belé-
veszünk az egymásba nyíló síkokba. Száz éveket vagy ezer

kilométereket tudunk utazni... vagy egy robbanótöltet, hi-
szen szétbombázza a létezésünket, és tök másféle módon
rendezi el a valóság elemeit. Vagy kapocs az irodalom, hogy
összefogja az életet, amely amúgy széthullik, elmúlik, el-
pereg, eltûnik, de megmarad valamilyen módon a betûk-
ben. Találhatunk ezer hasonlatot, de egyik sem lesz pontos,
mégis mindegyik tartalmaz valami résztudást az irodalom-
ból. Maradjunk abban, hogy irodalom, napi többször, bõ
vízzel, csipet fûszerrel megbolondítjuk, lõtt, szúrt, vágott
lelki sebre rátapasztva, társ a bajban, a nehéz napokon is.
Most és mindörökké! – ezekkel a szavakkal nyitotta meg a
könyvhetet Lackfi János. Az õ mûvei után például Oláh
András, Karádi Zsolt, Sipos László, Béres Tamás, Vári Fábi-
án László és Kertész Sándor köteteit ajánlották, továbbá a
Vörös Postakocsi, az Átutazók Mûvészeti Egyesület, a Sza-
bolcs-Szatmár-Beregi Szemle, illetve a Partium szerkesztõi
találkoztak a közönséggel, szombat délutánig.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Ma is menõ dolog a könyv...
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NYUGDÍJASOK FÕZTEK AZ ERDEI TORNAPÁLYÁN SZÉPKORÚAK ÉS
IDÕSEK AKADÉMIÁJA
A címben nem egy, hanem két rendezvénysorozat-

ra utalunk. Utóbbi a héten kezdetét vette, elõbbi jövõ
héten indul, melynek plakátját az 5. oldalon találják.

Napi gyakorlat az idõskorúakra való odafigyelés a
városban (nem véletlenül nyerte el az Idõsbarát Ön-
kormányzat címet Nyíregyháza), aminek a nyugdíjas
korosztálynak szóló ismeretterjesztõ programok is a
részei. A Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadémiá-
ját ebben a félévben is megszervezte a Debreceni Egye-
tem Egészségügyi Kara, Nyíregyháza önkormányzata
és a Váci Mihály Kulturális Központ, s amennyiben a
vírushelyzettel kapcsolatos intézkedések nem változ-
nak, jövõ héten el is kezdik a VMKK-ban. Az elsõ elõ-
adás az idõsgondozás aktuális kérdéseirõl szól szep-
tember 15-én, szerdán 15 órától, de a késõbbiekben
lesz szó például egészségügyi innovációkról, az élet
értelmébe vetett hitrõl, a generációmenedzsmentrõl, s
az e-receptet érintõ aktualitásokról is.

Az Idõsek Akadémiáját a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány szervezi (részletes plakát a múlt heti szám-
ban és a nyiregyhaza.hu oldalon folyamatosan), a hely-
szín a központ Õz utca 16. szám alatti Nappali Ellátó
Centruma. A jövõ szerdai program (melynek kezdési
idõpontja 14.00) arról szól, hogy az öregedés nem be-
tegség, de az idõskori sportolás fontossága és a szenior
örömtánc is terítéken lesz késõbb.

Több mint háromszázan vettek részt a hagyományos
nyugdíjas fõzõversenyen az Erdei Tornapályán múlt szer-
dán. Idén lecsót készítettek a szépkorúak, amit zsûri is
értékelt. Mellette színpadi produkciók és játékos sport-
vetélkedõ színesítette a rendezvényt.

Tizenhat fellépõ mutatta be produkcióját a nyugdíjas
fõzõverseny színpadán. Jó hangulatban telt idén is a talál-
kozó, amelynek már több mint tízéves hagyománya van
Nyíregyházán. A negyven egyesületbõl 16 vett részt a
keddi fõzõversenyen a Sóstói-erdõ szélén. Összesen ki-
lenc csapat fõzött, ebben az évben lecsó került az aszta-
lokra. A kicsit esõs idõjárás sem vette el a résztvevõk jó-
kedvét. – 30 fõre fõztünk, a jó ételek igazi titka, hogy szív-
vel-lélekkel, mindenki beleadja ezekbe, amit úgy gondolt,
hogy finommá és ízletessé teszi azt – mesélte Szilágyi
Györgyné a lecsó készítése közben.

ÚJRA TALÁLKOZHATTAK
A csapatok az ételek elkészítését délre be is fejezték, ez-

után a zsûri értékelte az ebédre készült lecsókat. A találko-
zóra rengetegen érkeztek, a járványügyi helyzet miatt ugyanis
sokáig nem találkozhattak, sokan most próbálják bepótolni.
– Nagyon aktív ez a csapat, fõleg most, a Covid után, hogy
felszabadulhattak kicsit és kijöhettek a szabadba. 350-en je-
lentkeztek és 1-2 kivétellel mindenki eljött, aki jelentkezett.
Különben nekünk nagyon sok a programunk, amikor nem
volt zárás és vírushelyzet, minden hónapban volt valami-
lyen rendezvényünk. Sajnos ezt most a Covid két évig kicsit
„meggyepálta” – mondta Szabóné dr. Csiszár Gabriella, a
Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség elnöke.

TERVEZIK A KÖVETKEZÕKET
A zsûri egyik tagja dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpol-

gármestere volt. Az önkormányzat fontos célja, hogy a
város szépkorúi az aktív életük után is jól érezzék magu-
kat Nyíregyházán és lehetõségük legyen a találkozások-
ra. – Nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat, közösség-
be járjanak és tartsák a kapcsolatot egymással. Ebben nagy
szerepük van a nyugdíjaskluboknak, melyek nemcsak ezen
a fõzõversenyen aktivizálódnak, hanem sok más progra-
mot is szerveznek, kirándulásoktól a különbözõ esteken
át a nyugdíjas-találkozókig – tette hozzá az alpolgármes-
ter. A tervek szerint a nyugdíjasok a közeljövõben egy
szellemi vetélkedõt is szerveznek, illetve a hagyományos
óévbúcsúztató ünnepséget is megrendezik, ha a járvány-
ügyi helyzet is engedi majd.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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LEGÉNYBÚCSÚTÓL A HÉTKÖZNAPOK ÖRÖMÉIG
Az elmúlt idõszakban a színházak évadait többször is

átrajzolta a pandémiás helyzet, sokszor kényszerültek
egy-egy program törlésére vagy halasztására. Nem volt
ez másként a Móricz Zsigmond Színház esetében sem,
azonban – közönsége töretlen szeretetének és kitartásá-
nak köszönhetõen, az átélt viszontagságokat is jóra for-
dítva, abból építkezve – városunk egyik vezetõ kulturális
intézménye idén is számos izgalmas néznivalóval, valódi
színházi csemegékkel várja az érdeklõdõket.

A nagyszínpadi kínálatot a Legénybúcsú címû elõadás
nyitja, mely Szente Vajk és Nagy Sándor együttes ajándé-
ka a nyíregyházi nézõknek: elõbbi íróként, Nagy Sándor
pedig (aki az õsbemutatón a fõszerepet alakította) rende-
zõként jegyzi a minden bizonnyal felhõtlen kikapcsoló-
dást jelentõ darabot. A fõhõst, a legénybúcsúját lidérces
rémálomként megélõ Simont Gulyás Attila játssza, aki a
tavalyi évad óta tagja a Móricz Zsigmond Színháznak, s
humorával, virtuóz játékával, nagyszerû énektudásával
már számos remek pillanatot szerzett a nézõknek. A Ku-
rázsi mama és gyermekei az európai drámairodalom örök
klasszikusa, kortársi érvénnyel szól ma is a túlélés lehetõ-
ségeirõl, az ember kiszolgáltatottságáról felborult világ-
rendek idején. Címszerepe pompás alakítás lehetõségét
kínálja egy formátumos színésznõnek, s Pregitzer Fruzsi-
na minden bizonnyal emlékezetes, egyedi szerepformá-
lással gazdagítja majd a Kurázsi mamák legendás sorát.
Az összehangolt csapatjáték „karmestere” Keresztes Atti-
la, a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház mûvészeti igaz-
gatója lesz, akinek képekben izgalmas látvány- és képze-
letvilágú elõadásait többször is élvezhette már a színház
közönsége.

MAGYARORSZÁGI ÕSBEMUTATÓ

A ''90-es évek egyik legnagyobb filmkomédia-sikere volt
Bill Murray káprázatos alakításával az Idétlen idõkig, mely
egy újra és újra ismétlõdõ nap sziporkázóan szellemes,
ugyanakkor megindítóan emberi meséje. A történetbõl pár
éve kirobbanó sikerû Broadway-musical született, melyet
Magyarországon elõször a Móricz Zsigmond Színházban
láthatnak a nézõk, Horváth Illés rendezésében. A Pesten
is nagy sikert aratott Édes Charity után ismét olyan zenés

játék készül, mely a látványos elõadásmódot, humort, vir-
tuozitást rétegzett emberi tartalommal elegyíti majd. Phil
Connors, az életunt, önmagán kívül mindennel elégedet-
len, majd az élet hétköznapi csodáiba fokozatosan bele-
szerelmesedõ idõjóst a társulat egyik kiválósága, Gulácsi
Tamás alakítja. Szikszai Rémusz a Kalucsni árnyalt és
összetett emberi drámája után egy amerikai családtörté-
net szövevényeit boncolgatja, különleges színésznõk (Sza-
bó Márta, Kosik Anita, Kuthy Patrícia, Fridrik Noémi, Hor-
váth Margit) segítségével. Az Augusztus Oklahomában az
elmúlt idõszak egyik sikerdarabja, filmváltozatában olyan
mûvészek keltették életre az amerikai Dél titkokkal ter-
hes, sûrû és drabális humorú történetét, mint Meryl Streep
vagy Julia Roberts.

ÚJDONSÁGOK ÉS IZGALMAK

A Krúdy Kamara sem szûkölködik drámákban, újdon-
ságokban és izgalmakban. A Várj, míg sötét lesz izgal-
mas lélektani krimi, filmen egykor Audrey Hepburn vitte
sikerre a saját lakásán bûnözõkkel macska-egér harcot
játszó vak nõ történetét, most Kuthy Patrícia bravúros
alakításában láthatjuk a fordulatos játékot. A Közellen-
ség „zenés bosszúhadjárata” az igazát törvényes kere-
tek között nem találó, s ezért végül sorozatgyilkossá váló
ember pusztító kálváriájának drámai és mozgalmas tör-
ténete. A lendületes tempójú, a humort sem nélkülözõ
dráma arra keresi a választ: meddig érdemes harcolni
valós vagy vélt igazunkért, érdemes-e mindent és min-
denkit feláldoznunk? Az elõadás rendezõje a színház
mûvészeti vezetõje, Horváth Illés lesz, címszereplõje
vendégként Géczi Zoltán, akit a nézõk filmekbõl, vagy a
Csak színház és más semmi címû sorozatból is ismerhet-
nek. Az idei évadban két olyan rendezõ is meghívást
kapott Nyíregyházára, akik korábban még nem dolgoz-
tak itt: Czukor Balázs Csehov talányos remekét, a Cse-
resznyéskertet viszi színre Széles Zita és Nagyidai Ger-
gõ fõszereplésével, Guelmino Sándor pedig egy, a krimi
és a lélektani dráma elemeit vegyítõ angol drámát, a
Váratlan vendéget. Mindkét bemutató helyszíne a Krúdy
Kamara lesz.

FORDULATOS, LÁTVÁNYOS MESÉK

A gyerekeket több fordulatos, látványos mese is várja
majd, a nagyszínpadon a Szaffi és A csillagszemû ju-
hász, a legkisebbek pedig a MÛvész Stúdióban ismer-
kedhetnek A púpos lovacska, illetve A fából faragott
királyfi történetével. A korábbi évad sikereibõl idén
sem kell nélkülözniük a nézõknek A kriplit, A Napsu-
gár fiúkat, az Édes Charityt, a Funny Girlt, a Bogáncs-
virágot és az Új stílusgyakorlatokat, s végre közönség
elé kerülhet a Rovarok, illetve a Szentivánéji álom pro-
dukció is.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)
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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.

TÖBB EZER KILÓT GYÛJTÖTTEK TAVALY
IDÉN IS AJÁNDÉKOT KAPNAK A PAPÍRÉRT, MÛANYAGÉRT, ÜVEGÉRT

Nem múlhat el év Hulladékért virágot akció nélkül –
kivéve, ha a pandémia közbeszól –, amit Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. idén is megszer-
vez, ezúttal szeptember 6. és 18. között.

Még mindig bõven van olyan háztartás, ahol hetente
kerül tucatszámra papír-, mûanyag, öblösüveg, fém-, cso-
magolási hulladék, valamint italos kartondoboz a kukák-
ba. Ezekért most – ha különválogatják és elviszik a Korá-
nyi Frigyes utca 3. sz. alatti Hulladékudvarba – utalványt
vagy növényi hulladékból készült komposztot kaphatnak.
Elõbbi igen kedvelt, hiszen az Észak-Alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft.-nél, valamint a cég több part-
nerénél, összesen 15 helyen váltható be. Az akció végén
pedig a résztvevõk között 10 db házi komposztálót sor-
solnak ki, ezen felül az akció keretében egy rövid kérdõ-
ívet kitöltõk ajándékot vehetnek át.

TILOS AZ ÉGETÉS!
A kerti hulladék, avar égetése tilos! – emlékeztet

alábbi cikkében (melyet teljes egészében a www.
nyiregyhaza.hu oldalon olvashatnak) a Zöld Akciócso-
port. Ilyen tilalom van érvényben nemcsak Nyíregy-
házán, hanem többek között Debrecenben, Egerben,
Pécsen, Kaposváron és Tatabányán is.

Több helyen a koronavírus-járvánnyal összefüggésben,
a levegõ tisztaságát féltve szigorítottak a szabályokon, il-
letve kérik a lakosságot, hogy égetés helyett komposztálja
a zöldhulladékot. A kerti hulladék, avar égetése, füstölés
általi levegõszennyezés miatt többen szenvednek váro-
sunkban. Még mindig kevesen tudják, hogy ez mennyire
káros maguk és mások egészségére, évente 13 ezer ma-
gyar haláláért felelõs a légszennyezés. Az elmúlt 25 év-
ben tízszeresére növekedett az asztmás megbetegedések
száma Magyarországon. Korábban ugyan lehetséges volt
bizonyos idõszakokban az avar és kerti hulladékok égeté-
se a családi házas övezetben tûrt állapotként elfogadot-
tan, viszont ez Nyíregyházán 2020 áprilisától egyértel-
mûen és minden körülmények között tilos! A jogsza-
bályt megszegõkkel szemben tûzvédelmi bírság kisza-
bására kerül sor. A katasztrófavédelem kiemelte, az in-
gatlanokat éghetõ hulladéktól és további hasznosításra
nem kerülõ száraz növényzettõl mentesen kell tartani.

MIT TEGYÜNK?
Komposztáljunk, barna kukába gyûjtsünk, nagy mennyi-

ség esetén elszállíthatjuk a hulladékudvarba, aprítást is vé-
gezhetünk, segítséget kérhetünk családtagoktól, szomszé-
doktól, ha nehézségünk támad a megoldásban. Városunk-
ban az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
(ÉAK) által biztosított a zöldhulladék-elszállítás, valamint
az ingatlanhasználó a kerti hulladékot hulladékudvarban
elhelyezheti. Kerti füst, égetés esetén hívható a 112-es te-
lefonszám! (Forrás: humusz.hu, medicalonline.hu.)

MINTEGY 21 300 KILÓ
ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK

Éberhardt Gábor, az ÉAK Nonprofit Kft. ügyvezetõje megke-
resésünkre elmondta, a 2020. és 2021. évi, tavaszi Hulladékért
virágot akciói elmaradtak, azonban 2020-ban az õszit már

megtartották. Akkor 250-en vettek részt, õk 16 000 kg papírt,
1600 kg mûanyagot, 3260 kg üveget, 210 kg fémet és 154 kg
italoskartont, mindösszesen mintegy 21 300 kg újrahasznosít-
ható hulladékot „cseréltek utalványra”. – Bízunk benne, hogy
ebben az évben még többen vesznek részt az akcióban és még
több  hulladékot hoznak be az egyre környezettudatosabb
lakosok. Társaságunk felkészült a városlakók aktív közre-
mûködésére: a tavaly õszi akciónkban 120 000 forint ér-
tékben biztosítottunk „hulladékért utalványt”, míg az idei
évben ennél magasabb kerettel készülünk – hangsúlyozta.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA:
Az akció idején a Korányi Frigyes utca 3. szám alatti Hulladékudvarban adhatók le a különválogatott hulladékok:

hétfõ, kedd, csütörtök, péntek: 7.00–17.00 óra között, szerda: 7.00–19.00 óra között, szombat: 8.00–14.00 óra
között, vasárnap zárva. 
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DOBOGÓS HELYEK A SZUPER LIGA DÖNTÕJÉBEN

SALLAI JÓZSEFRE EMLÉKEZTEK

Nyíregyházán elsõ alkalommal rendez-
te meg a Sallai József Emléktorna Nem-
zetközi Fiú Kosárlabda Utánpótlás Kupa
versenyét Sallai József családja és a Nyír-
egyházi Kosárlabda Klub az U15 utánpót-
lás korosztályban.

A rangos nemzetközi sportrendezvényen
a nagyváradi csapaton kívül részt vett mind-
három hazai Nemzeti Akadémia minõsí-
téssel rendelkezõ kosárlabda utánpótlás-
nevelõ sportszervezet: a Budapesti Honvéd
Kosárlabda Akadémia, a DEAC Kosárlab-
da Akadémia és a Rátgéber Kosárlabda
Akadémia csapatai, de jelentõs erõt képvi-
selt a Szolnoki Kosárlabda Akadémia is. A
mezõnyt alkotta még a MEAFC és a két
helyi klub, a Nyíregyházi Sportcentrum és
a rendezõ NYKK Eötvös csapata. A torna
fõ célja az volt, hogy emlékezzenek a ki-
váló edzõre, pedagógusra, Sallai Józsefre,
akinek kezei közül számos élvonalbeli ko-
saras került ki.

– Ha õ nem lett volna kosárlabdaedzõ,
a mi edzõnk és testnevelõnk, ha õ nem
tanít, edz és nevel bennünket, akkor ma
mi sem állnánk itt, és nem lenne minõségi
felnõtt és utánpótlás kosárlabdázás Nyír-
egyházán – mondta Sallai Józsefrõl Hercz-
ku Márton, a megyei kosárlabda szövetség
elnöke.

A torna végeredménye:

1. Rátgéber Kosárlabda Akadémia, Pécs

2. DEAC Kosárlabda Akadémia, Debrecen

3. Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia

4. Szolnoki Kosárlabda Akadémia

5. Nyíregyházi Sportcentrum

6. MEAFC, Miskolc

7. NYKK Eötvös, Nyíregyháza

8. LPS Bihorul Oradea (román)

Szeptember elsõ hétvégéjén a budapesti Lantos Mihály
Sportközpont adott otthont a 8. Atlétikai Magyar Szuper
Liga Döntõnek, ahol izgalmas versenynek lehettek szem-
tanúi a kilátogatók. Az eseményen nyíregyházi sportoló-
kért is szoríthattunk.

A hétvége elsõ versenyszámát a férfi súlylö-
kõk indították és már itt megszületett az elsõ
nyíregyházi aranyérem Tóth Balázs jóvol-
tából, aki a negyedik sorozatban 17.29
métert dobott, így aranyérmes lett.

Férfi diszkoszvetésben két nyíregy-
háziért is szoríthattunk. Szikszai Ró-
bert 62.09-es eredménye 21 centi-
méterrel volt nagyobb, mint nagy
ellenfelének, Huszák Jánosnak a
legjobb dobása. A dobogó harma-
dik fokára a nyíregyházi Káplár Já-
nos állhatott 53.40-nel.
A 10 kilométeres gyaloglásban

Helebrandt Máté magabiztos verseny-
zéssel 40:07.73-as eredményével meg-
nyerte a számát.

– Nagyon jó formában vagyok, jól sike-
rült az olimpia utáni felkészülés – nyilat-
kozta röviden a versenyt követõen a gya-
logló, aki a tokiói játékok után nem pihen-

hetett. A következõ feladat számára a vb-kvalifikáció tel-
jesítése lesz.

A második napon a magasugrók indították a sort, ahol a
férfiaknál Bakosi Péter 2.17 méterrel fejezte be a versenyt,
ezzel az eredménnyel második lett. A nõi hármasugrás-
ban igazi nagy verseny alakult ki. Az elsõ körben a Nyír-
egyházi Sportcentrum atlétája, Nyisztor Petra vezetett, aki
Áts Viktóriával végig kemény küzdelmet folytatott az elsõ
hely megszerzéséért. Végül a nyíregyháziak atlétája má-
sodik lett, mindössze 5 centiméterrel lemaradva a gyõz-
testõl.

Helebrandt Máté kirobbanó
formában versenyzett

Nõi diszkoszvetésben Kerekes Dóra nem tudta meg-
elõzni az olimpikon Márton Anitát, és második lett.

Tóth Balázs gyõzött súlylökésben

Szikszai Róbert nyerte a diszkoszvetést

A férfiak hármasugró számában a Nyíregyházi Sport-
centrum színeiben Pál Robin 14.70 méterrel ötödikként
fejezte be versenyszámát.

Eredmények:
Magasugrás – 2. Bakosi Péter 2.17
Hármasugrás – 5. Pál Robin 14.70
Súlylökés – 1. Tóth Balázs 17.29
Diszkoszvetés –

1. Szikszai Róbert 62.09
3. Káplár János 53.40

10 km gyaloglás – 1. Helebrandt Máté 40:07.73
Hármasugrás – 2. Nyisztor Petra 12.52
Diszkoszvetés – 2. Kerekes Dóra 54.12
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F E L H Í V Á S
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-

ben szabályozza az „Együtt egymásért” „Burger István-
díj” adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben,
valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szoci-
ális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát vég-
zõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért,
a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken
át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, érdekvédel-
mi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani
2021. szeptember 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

Képviselõi fogadóóra
Dr. Rákóczi Ildikó

(9. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. szeptember 13., 16.30 óra.
Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház,

Nyíregyháza, Honvéd u. 41.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a maszk

viselése kötelezõ!  Megértésüket köszönöm.

AKADÁLYPÁLYÁS FÜRDÕ ÉS ERDÕ
A nyíregyházi székhelyû Extreme Trail Hungary Sport-

egyesület harmadik alkalommal rendezi meg akadályver-
senyét az Aquarius Élmény- és Parkfürdõben szeptember
11-én, szombaton.

– Sportegyesületünk a Magyar Szabadidõsport Szövet-
ségnek, mint legfõbb támogatójának köszönhetõen évrõl
évre egyre színvonalasabb és biztonságosabb akadályo-
kat tud építeni a versenyzõinek Nyíregyházán is, vadonatúj
feltétekkel és kreatív ötletekkel várjuk a sportolni vágyó-
kat. Mindezért pedig köszönet illeti Nyíregyháza Megyei
Jogú Város, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt., valamint a NYÍR-
ERDÕ Zrt. vezetését is, akik idén is engedélyezték, hogy
akadályokkal tûzdeljük tele Sóstót – mondták el megkere-
sésünkre az Extreme Trail Hungary Sportegyesület vezetõi
(Vitkai Elemér, Sztakó Attila, Benkõ Róbert).

VILÁGSZINTÛ PÁLYA, BULIBÓL IS
Szeptember 11-én, szombaton, korán reggel a Magyar

OCR (terepakadályfutó) Sport Szövetség által kiírt bajnoki
kiírásba nevezõk rajtolnak el. Elõbb 8:00 órakor a magyar
akadálysport elit mezõnye, majd 15 perccel késõbb a kor-
osztályos bajnoki futam résztvevõi állnak a startvonalhoz.
A versenynap ezután a nyílt futamokkal folytatódik. Elõbb
szakaszos rajtoltatással a hosszú, 14 km-es táv, majd a
rövid, 7 km-es etap, egyénileg, vagy akár csapatban is.
Egy különleges betétfutamnak is otthont adnak, ez az
OCR100 elnevezésû verseny lesz. Egy 100 méteres pá-
lyán 10 minõsített OCR akadályt állítanak fel. Az igazán
nagy kihívást ez fogja jelenteni az ide regisztráló verseny-
zõknek. Gyakorlatilag ilyen pályát ugyanis egy világ- vagy

Európa-bajnokságon, vagy késõbb majd az olimpián le-
het elképzelni. S mivel szeretnének segítséget nyújtani a
mentálisan sérült és egyéb segítségre szoruló gyermekek
számára is, éppen ezért idén is elindítják a speciál futa-
mot, amire több mint 40-en regisztráltak. Azok számára,
akik csak „buliból” mennének végig, szabályok, idõmé-
rés és büntetések nélkül teljesíthetõ a pálya. A futam be-
vételét pedig a Jósa András Oktatókórház Gyermek-
rehabilitációs  Osztályon kezelt gyermekek életminõsé-
gének javítását szolgáló robottechnológiájú  eszköz be-
szerzésére ajánlják fel. Mindemellett lesz ugrálóvár, népi
hagyományõrzõ játékok, Majoros János magyar váloga-
tott triál versenyzõ kerékpáros mûsorral, a Nyír1Flow pe-
dig street workout bemutatóval kápráztatja majd el a kö-
zönséget.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

III. CSILLAGFUTÁS NYÍREGYHÁZÁN
Az OMNIS FORTE Egyesület 2021. szeptember 18-án,

immáron harmadik alkalommal szervezi meg a különleges
éjszakai Csillagfutást, amely idén is nemes célt szolgál.

Az egészség megõrzésén túl minden évben a dagana-
tos megbetegedések elleni küzdelem egyik területét is kí-
vánja támogatni a rendezvény. Ebben az évben is a neve-
zési díjak száz százalékát ajánlja fel a nyíregyházi egye-
sület a Jósa András Oktatókórház Onkológiai Tömbje szá-
mára. A Csillagfutáson idén is három távon indulhatnak a
legkisebbek és a legidõsebbek is, hiszen nincs korosztá-
lyos megkötés a sporteseményen. Itt valóban csak a rész-
vétel számít! Akik úgy érzik, hogy futva nem tudják telje-

síteni a három táv egyikét (1,5 km, 4,5 km, 9 km), akár
sétálva, gyalogolva is megtehetik. A Bujtosi-tó partja ezen
a napon ismét fényáradatban úszik majd, hiszen különle-
ges megvilágításban lesz részük az indulóknak. A szerve-
zõk ígérik, autóval, kamionnal, busszal, traktorral és egyéb
egyedi fényelemektõl lesz látványos és egyben maradan-
dó élmény is a jótékonysági sportesemény. Mindemellett
számos lendületes színpadi mûsort is megtekinthetnek
majd az érdeklõdõk. Program: 17:00 órától regisztráció,
18:30-kor 1,5 km start, 19:00-tõl 4,5 km start, 20:00-tól
9,0 km start. Kísérõprogramok: Fit Jumps, No Comment
Hip Hop, Flow Aerial Dance légtáncbemutató, zenél Dj
Till és Rebeka Valéria énekel.

NYÍLT NAP A SZOCIÁLIS GONDOZÁSI
KÖZPONT ÕZ UTCAI TELEPHELYÉN
 

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Nyír-
egyháza, Õz utca 16. sz. alatti Nappali Ellátó Köz-
pontja nyílt napot szervez 2021. szeptember 14-én
9.00–12.00 óra között, melyre mindenkit szeretettel
várnak.

A nyílt napon az érdeklõdõk betekintést nyerhet-
nek a fogyatékos-, pszichiátriai és szenvedélybeteg-
ellátásban részt vevõk mindennapi életébe, tájékoz-
tatást kaphatnak a foglalkozásokról, a tervezett prog-
ramokról, és emellett az intézmény épületének meg-
ismerésére is lehetõséget kínál ez a nap.  

A részvétel védettséget igazoló okmány felmutatá-
sához kötött.

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
ÉS TAGINTÉZMÉNYEI

Színeim – Mészáros Dóra amatõr festõmûvész ki-
állítása
Megnyitó: 2021. szeptember 14. 13.30-tól.

A tárlat október 8-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Alvégesi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,
Honvéd utca 41.).

Elmetorna
Szeretne kiváló memóriát?  Velünk játékos feladatok
során edzheti elméjét, kvízek, kártya- és társasjáté-
kok segítségével!
Elsõ foglalkozás: 2021. szeptember 15. 16.00–18.00
óráig.

Részvételi díj: 500 Ft.

Regisztrálni a felnottkepzes.szakmaivezeto@vaci-
muv.hu e-mail-címre küldött üzenetben lehet, vagy a
42/411-822-es telefonszámon.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).
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JUBILÁL A JÓKAI! 2.
Ahogy a képeslapon is látható, 1907-tõl a város vette

gondjaiba a Bartók Jenõ által alapított Polgári Fiúiskolát.
Ezek az öreg falak biztosan szívesen emlékeznek az is-
kola elsõ tanáraira. Mindenekelõtt Kardos István igazga-
tóra, aki az alapító hívásá-
ra érkezett városunkba, és
az iskola igazgatása mellett
két osztályban magyar
nyelvtant is tanított. Az
igazgatóságban õt Tamáska
Endre váltotta, aki tornát,
történelmet és gyorsírást is
tanított, valamint az önként
jelentkezõket az angol
nyelv rejtelmeibe vezette
be. Z. Szalay Pál mûvész-
tanár rajzoktatása az egész
városban híres volt, de ne-
véhez fûzõdik a „slöjd”
oktatása is, ami a kézügyesség fejlesztésére szolgált, emel-
lett ezzel akarták ellensúlyozni a gyermekek szellemi
megerõltetését.

Vajda Emil az állattan tanítása során terrárium és ak-
várium készítésével igyekezett a tanulók érdeklõdését
felkelteni. Nagyváthy Ferenc földrajz tanítását a tanter-
mek mennyezetére felrajzolt szélrózsák, az udvaron
napóra, a tornatermen pedig szélirány- és szélerõsség-
jelzõ segítette. Az elsõ világháború ideje alatt az elsõ

nõi tanerõk is megérkeztek a háborúba vonult férfiak
pótlására. Vietórisz Aranka és Lakner Erzsébet a polgá-
ri leányiskolában tanítottak és minden díjazás nélkül
ajánlották fel segítségüket. Az 1918/19-es tanévben

mindössze 140 tanítási na-
pot tudtak teljesíteni. Tan-
év elején még a nyaraló
osztrák gyerekeknek tar-
tották fenn a tornatermet,
késõbb a spanyolnátha te-
tõzött, majd az õszirózsás
forradalom miatt kellett
bezárni az iskolát. Ta-
vasszal pedig a Nyíregy-
házát is megszálló román
katonák foglalták le a tan-
termeket.

1920-ban több fontos
esemény is történt: Tamás-

ka Endre négyévi szibériai hadifogság után visszatért az
iskolába. A történelmet tanító és zenei talentumokkal is
rendelkezõ Kovách Árpád, mint a megye és a város meg-
bízottja részt vett a Magyar Hiszekegy zenei bírálóbi-
zottságában. És ettõl az évtõl visszhangozták a diákok
mindennapi imáját a falak: „Hiszek Magyarország feltá-
madásában!”


