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KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG NAPJAI NYÍREGYHÁZÁN
A kulturális örökség része életünknek, emlékeket idéz fel, meghatározza mindenna-

pi hangulatunkat, magában foglalja az összetartozásunkat. A Kulturális Örökség Nap-
jain, ami ezúttal szeptember 18-19-én lesz, tízezrek kerekednek fel, hogy meglátogas-
sák a bennünket körülvevõ történeti épületeket és kerteket, vagy részt vegyenek egy-
egy, a mûemléki értékeket bemutató sétán, élvezzék a helyszíneken szervezett progra-
mok kulturális sokszínûségét. Ezen a hétvégén olyan történeti épületeket nyitnak meg,
amelyek általában el vannak zárva a nyilvánosság elõl. Olyan emberek mutatják be
ilyenkor a rájuk bízott értékeket, akik nemcsak szeretik õket, de ismerik szépségüket,
múltjukat, jelenüket és fontos számukra a megõrzésük. A programhoz csatlakozott
Nyíregyháza is, köztük többek között az Evangélikus Nagytemplom, a Jósa András
Múzeum, a Sóstói Múzeumfalu, a Kállay Gyûjtemény, a Móricz Zsigmond Színház, a
Szindbád és a Bencs Villa is. Pontos helyszínek, programok: oroksegnapok.gov.hu.

A NAGYMACSKÁK IS ÖRÜLTEK A NAPSÜTÉSNEK

Fotó: Nyíregyházi Állatpark

Az elmúlt napokban nem lehetett okunk panaszra az idõjárást illetõen, hiszen hét-
ágra sütött a nap. Ezt még a Nyíregyházi Állatpark jaguárjai is kihasználták, és az
Andok kalandok kifutórendszerében játszottak a látogatók örömére.

REKORDÖSSZEGRE PÁLYÁZHATNAK A CIVILEK
Rekordmennyiségû összegre pályázhatnak a civil

szervezetek október 4-tõl. A Nemzeti Együttmûködési
Alap jövõ évi forrása majdnem 11 milliárd forint. A
mûködéstõl kezdve az eszközbeszerzésen át akár ren-
dezvények szervezésére is kaphatnak forrást a pályá-
zók. A NEA kerete nagyjából másfél milliárd forinttal
nõ évenként, ekkora összegrõl nem rendelkeznek a ma-
gánszemélyek, amikor nem ajánlják fel adójuk egy szá-
zalékát.

Nyíregyháza volt a Civil Info 2022 országos tájékozta-
tó sorozat legutóbbi állomása, a megyeházán várták az
érdeklõdõ szervezeteket. A magánemberek nagy részé-
nek is van valamilyen civil szervezeti aktivitása, akár ha
csak az adó egy százalékának felajánlására gondolunk. A
társadalom fontos részét képezik a különbözõ alapítvá-
nyok és egyesületek, értéket teremtenek, segítenek és kö-
zösségeket hoznak létre.

TÖBB MINT 200 MÛKÖDIK A VÁROSBAN
A civil szervezetek Nyíregyháza számára is fontosak,

több mint 200 mûködik a városban, õket mintegy 25 mil-
lió forinttal támogatja évente az önkormányzat is.

– A másfél éves járványhelyzet után még nagyobb
jelentõsége van ezeknek a támogatásoknak. Nyíregy-
házáról tudok hitelesen beszélni, nekem mindig nagy
öröm, hogy ilyen felelõsséggel gazdálkodó, egyre sike-
resebben pályázó és nagyon fontos tevékenységet vég-
zõ civil szervezeteink vannak és ráadásul nagy szám-
ban – mondta köszöntõjében dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

AZ EGYIK LEGAKTÍVABB RÉGIÓ
Országos szinten mintegy  60 ezer civil szervezet

van, ezek nagy része aktív. A Nemzeti Együttmûködé-
si Alap pályázatain évente nagyjából 15–20 ezren in-
dulnak. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik leg-
aktívabb régió az országban, tízezer körüli a civil szer-
vezetek száma és a pályázati szereplések alapján min-
dig benne van az elsõ háromban, ide érkezik az egyik
legtöbb forrás. A megyeházi tájékoztatón elhangzott a
civileket érintõ legfontosabb dátum is, október negye-
dikén nyílnak a NEA jövõ évi pályázati lehetõségei. A
mûködéstõl kezdve az eszközbeszerzésen át akár ren-
dezvények szervezésére is kaphatnak forrást a pályá-
zók. 2022-ben soha nem látott összeget, 10,8 milliárd

forintot osztanak szét a jelentkezõ civil szervezetek
között.

POZITÍV VÁLTOZÁSOK 2022-BEN
– Ha valaki elindul az összevont pályázaton, tehát egy

nagyobb tételre szeretne forrást szerezni, akkor van egy
olyan rubrika, ahol be tudja ikszelni, hogy egyébként, ha
nem nyerne, akkor kéri-e azt a 150 ezer forintot, ami a
nem nyerteseknek jár. Tehát, aki megdolgozott érte, letet-
te a pályázatot az asztalra, az is legalább 150 ezer forintot
vihet haza, még ha nem is nyerte meg a pályázatot. Ezen
kívül az egyszerûsített pályázaton belül 300 ezer forint
volt eddig a keret pályázatonként, ez most 350 ezer forint
lesz  – nyilatkozta Szalay-Bobrovniczky Vince, a Minisz-
terelnökség Civil és Társadalmi Kapcsolatokért Felelõs He-
lyettes Államtitkárságának helyettes államtitkára.

FORRÁS A CIVILEKNEK
Ebben az évben nagy érdeklõdés mellett lebonyolítot-

ták a Falusi és Városi Civil Alap pályázatait is, erre 5-5
milliárd forint állt rendelkezésre – tette hozzá az állam-
titkár.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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TIRPÁK FESZTIVÁL:  IDÉN IS ELKÉSZÜL A VÁROS SÜTEMÉNYE
Ebben az évben új helyszínen, a Sóstói

Múzeumfaluban tartják meg a Tirpák
Fesztivált. A kétnapos programsorozatot
már nyolcadik alkalommal szervezik meg
Nyíregyházán, az érdeklõdõket ezen a
héten szombaton és vasárnap is várják a
skanzenben. A fesztivál középpontjában
a helyi gasztronómia áll, több mint ötven-
fajta étel közül válogathatnak majd a lá-
togatók, és elkészül a város sütije is.

 
A Tirpák Fesztivál évek óta a hagyomá-

nyainkról, a gasztronómiáról és térségünk
értékeirõl szól. A rendezvény helyszíne ed-
dig a Kossuth tér volt, most a koronavírus-
járvány miatt költöztetik át a kétnapos prog-
ramot a Sóstói Múzeumfaluba. A fesztivál
részletei ettõl függetlenül változatlanok: a
belépés mindenki szá-
mára ingyenes
lesz, az étele-
ket kóstoló-
jeggyel

tud-
ják megvá-

sárolni (a kóstoló-
jegy ára 300 forint, me-

lyet a látogatók a múzeum-
falu több pontján is megvehetnek), illetve
színpadi produkciókkal is készülnek szep-
tember 18-ára (Népi Ízek Találkozója, fõ-
zõverseny) és 19-ére (V. Nyíregyházi Bog-
rács- és Grillbajnokság), vagyis szombatra
és vasárnapra.

KÖZÉPPONTBAN AZ ÉTELEK
A kétnapos rendezvényen a legnagyobb

hangsúlyt ezúttal is az ételek kapják. A
helyi gasztronómiát leginkább a savanyú-
sós alapanyagok jellemzik, így javarészt
burgonyából, kukoricából, káposztából,
füstölt húsokból, almából, dióból és szil-
vából készülnek majd a finomságok, össze-
sen több mint ötvenfajta.

– Töltött káposztából is többféle válto-
zat készül majd el: szabolcsi, birkás, Bö-
szörményi málékásás, de természetesen
nem csak ez áll majd a középpontban.
Készül görhe, puliszka, kemencés hagy-
más ropogós csülök, vagy éppen csõröge,
túrós táska és kenyérlángos is – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Tóthné Medved
Zsuzsanna, a Magyar Nemzeti Gasztronó-
miai Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Szervezetének elnöke.

A két nap részletes étlapja megtalálha-
tó a nyiregyhaza.hu weboldalon.

Ingyenes autóbusz különjáratok
indulnak a fesztiválra

Tekintettel a várható nagy érdeklõdés-
re, ezeken a napokon az önkormányzat
ingyenes autóbusz különjáratokat indít
Sóstógyógyfürdõre.

Különjáratok útvonala:
Vasútállomás – Krúdy Vigadó (megállóhe-

lyek: Vasútállomás, Kossuth utca 9., Sóstói úti
kórház, Krúdy Vigadó). Krúdy Vigadó – Vas-
útállomás (megállóhelyek: Krúdy Vigadó,
Sóstói úti kórház, Kelet Áruház, Vasútállomás).

Indulási idõpontok:
Szeptember 18. (szombat): Vasútállomás

– Krúdy Vigadó: 8.30; 9.30; 10.00; 10.30;
11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00. Krúdy
Vigadó – Vasútállomás: 12.30; 14.30;
15.00; 15.30; 16.00; 17.00; 18.00; 19.00;
19.30. Szeptember 19.(vasárnap): Vasút-
állomás – Krúdy Vigadó: 8.30; 9.30; 10.00;
10.30; 11.00; 11.30; 12.00; 12.30; 13.00.
Krúdy Vigadó – Vasútállomás: 12.30;
14.30; 15.00; 15.30; 16.00; 17.00.

Akik autóval érkeznek, azoktól kérik,
hogy a múzeumfalu melletti nagy par-
kolót használják.

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Nagy Boglárka)

KÍSÉRÕPROGRAMOK A REN-
DEZVÉNY MINDKÉT NAPJÁN

Helyi termékek vására, kézmûves fog-
lalkozások, íjászat, népi játszóudvar,
mézeskalácsos mûhely, cipészbemuta-
tó, kádárbemutató, szövés- és faze-
kasbemutató, gyógyteakészítés, szeren-
csepatkó-készítés és gyertyamártó mû-
hely is várja majd az érdeklõdõket.
Népi játszóudvar: a gyermekek körében
rendkívül népszerû kosaras körhintán kí-
vül 20 db motorikus tevékenységre kész-
tetõ, természetes alapanyagokból készült
ügyességi játékkal játszhatnak a gyerme-
kek, mint pl.: célba dobás, rönkön állás,
csigafutam, petrencésrúd-tartás stb.
Fazekasbemutató: a foglalkozás tartója
bevonja az érdeklõdõket a korongozás-
ba és az agyagozás rejtelmeibe.
Kádárbemutató: a hordókészítés rejtel-
meibe enged bepillantást a foglalkozás.
Bõrözés: az érdeklõdõkkel bõr karkötõt
készítenek, melyet megtarthat emlékbe a
látogató. A gyermekek és a felnõttek kö-
rében is rendkívül népszerû foglalkozás.
Gyertyamártás: az anarcsi portán lévõ
gyertyamártó mûhelyben a gyertyamár-
tást tanulhatja meg a látogató, az elkészí-
tett gyertyát pedig megtarthatja emlékbe.
Céllövölde.

SZILVÁS-DIÓS TIRPÁK PITE

Ismét elkészül majd a város sütije is, a
hagyományokhoz híven a Sipkay Barna
szakközépiskolát kérték fel a feladatra.
1600 adag pitéhez közel ezer tojást, 40
kg lisztet, 30 kg vaníliás cukrot, 30 kg
diót és másfél mázsa szilvát használnak
majd fel. A süteményt csaknem ötven
cukrásztanuló (illetve szaktechnikusok)
készíti el, a látogatók pedig szombaton
délután kettõ órakor kóstolhatják meg.

– A tirpákok imádták a diót, szinte min-
den kert végében állt egy diófa, ezért is
adta magát, hogy ez lesz az egyik alap-

anyagunk. A

m á s i k
ilyen pedig a

szilva, ami szin-
tén a térségben élõk egyik ked-

vence. A pite tésztája félig kukorica-
lisztes kavart tészta lesz, papírtégelybe cso-
magolva kínáljuk majd fel, összesen 1600 da-
rabot – mondta el Kollonay István cukrász-
mester, aki Strankula Katalin cukrászmester-
rel és Ilkuné Pósán Zsuzsanna szakoktatóval
koordinálja a diákokat a város süteményének
elkészítésénél. (A projektet Takács Zoltán
szakmai igazgatóhelyettes fogja össze.)

FONTOS TESTVÉRVÁROSI
KAPCSOLATOK

A rendezvény beharangozóján az is el-
hangzott, ez a hét és a hétvége a testvérvárosi
kapcsolatok szempontjából is fontos Nyíregy-
háza életében, ugyanis 11 településrõl érkez-
nek majd hozzánk vendégek: Iserlohnból,
Sankt Pöltenbõl, Rzeszówból, Bielsko-
Bialából, Gorlicébõl, Eperjesrõl, Ungvár-
ról, Beregszászról és Nagykaposról is.

– A testvérvárosaink képviselõi minden
évben kapnak tõlünk meghívást a Tirpák
Fesztiválra, a pandémia elõtti idõkben még
fõztek is. Több várossal egyébként kerek év-
fordulót ünneplünk, városvezetõik szándék-
nyilatkozatot írnak majd alá pénteken a
kapcsolatok további folytatásáról  – nyilat-
kozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Nyíregyháza és a testvérvárosok között
aktív és élénk volt a testvérvárosi kapcso-
lat a koronavírus elõtt is, céljuk, hogy ezt
a jövõben is fenntartják. A találkozókon
túl például közös projekteket írtak többek
között Ungvárral és Eperjessel is – tette
hozzá az alpolgármester.
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ÁTADTÁK AZ ÚJ KÖRFORGALMAT A KÁLLÓI ÚTON
EZ A SOROZATBAN A 14., CSAK AZ ELMÚLT NÉHÁNY ÉVBEN

Befejezõdött a Tünde utca – Kállói út csomópontban a
körforgalom építése. Az elmúlt idõszakban ez a tizenne-
gyedik új körforgalom, amely elkészülhetett Nyíregyhá-
zán, ezek mellett pedig 3 közlekedésicsomópont-fejlesz-
tés is megvalósult, amelyek a város gyorsabb és biztonsá-
gosabb közlekedését segítik.

Mintegy 685 millió forintból, százszázalékos (vissza nem
térítendõ) támogatottság mellett készülhetett el a város
legújabb körforgalma a Kállói út és a Tünde utca csomó-
pontjában, a „Csomópont és kerékpárút fejlesztése Nyír-
egyházán” címû pályázat keretében. A körforgalom gyor-
sítja és biztonságosabbá is teszi a közlekedést a város-
részben.

FOLYAMATOS FORGALOM MELLETT
– Amikor egy város életébe kell beavatkozni valami-

lyen beruházással, akkor általában két szempont van, amit
figyelembe kell venni. Az egyik, hogy a forgalom fenntar-

FEJLESZTÉS A KENYÉRGYÁRBAN: ELKÉSZÜLT AZ ÚJ
LEVELESTÉSZTA-GYÁRTÓ CSARNOK A GOMBA UTCÁN

Több mint 1 milliárd 600 millió forintos fejlesztés zaj-
lik jelenleg is a Nyíregyházi Kenyérgyárban. A beruházás
elsõ lépéseként bõvítették a levelestészta-gyártó csarnok
épületét, az új üzem mûködése jövõ nyárra várható. Az
új egységben óránként több mint harmincezer pékárut
tudnak majd gyártani. A kapacitásbõvítés 30 új munka-
helyet is teremt a következõ években.

A vállalat 1998 óta szolgálja ki Nyíregyházát, illetve
vonzáskörzetét hagyományos és jó minõségû sütõipari
termékekkel. Számtalan nagyobb üzletlánc boltjában, il-
letve kiskereskedõk üzletében is megtalálható a Kenyér-
gyár kínálata. A portfólió nagyot bõvült az elmúlt évek-
ben, mára pedig már fagyasztással tartósított sütõipari ter-
mékek is készülnek a Gomba utcán.

FONTOS MÉRFÖLDKÖVEK
Az elsõ jelentõs beruházást 2010-ben valósította meg a

Kenyérgyár, akkor több mint 2400 négyzetméterrel bõví-
tették az üzemet, ekkor indult el a leveles tészta gyártása
is. A fagyasztott termékek iránti kereslet viszont olyan
mértékû növekedést mutatott az elmúlt két évben, hogy

zetméter a technológiai tér. A beruházás értéke közel 1,7
milliárd forint, amelyhez 623 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást és ugyanennyi kedvezményes kamato-
zású hitelt kapott a Nyíregyházi Kenyérgyár egy pályázat-
nak köszönhetõen.

HARMINCEZER TERMÉK ÓRÁNKÉNT
– A legmodernebb gépeket sikerült megrendelnünk. Egy

teljesen automata levelestészta-vonal fog érkezni, amely-
nek a kapacitása 1500 kg/óra lesz, ez azt jelenti szám sze-
rint, hogy óránként tízezer kakaós csigát fogunk tudni gyár-
tani, körülbelül nyolc-tízezer túrós táskát és tizenkétezer
pogácsát óránként. Teljesen zártrendszerû spirál kelesztõ
és spirál sokkoló fog érkezni, amelynek köszönhetõen ez
a technológia megfelel a 21. században a velünk szem-
ben támasztott minõségbiztosítási, környezetvédelmi kö-
vetelményeknek – mondta Krámer Zoltán, a Nyíregyházi
Kenyérgyár Kft. ügyvezetõje.

A kapacitásbõvítés új munkahelyeket is teremt, a kö-
vetkezõ években nagyjából harminc fõvel nõ majd a dol-
gozói létszám. Az új üzem várhatóan jövõ nyáron kezdi
meg mûködését. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

kapacitásbõvítésre volt szükség a nyíregyházi gyárban.
Ennek a fejlesztésnek az elsõ lépése, hogy elkészült ez a
2200 négyzetméteres üzemcsarnok, amelyben ezer négy-

tása mellett kell a beruházást végrehajtani, hiszen akkora
mennyiségû jármû halad át ezeken a csomópontokon,
hogy nem lehet lezárni ezeket. Itt is ez volt a helyzet, úgy
kellett szervezni a munkát, hogy egy sávon biztosítani le-
hessen a forgalmat – nyilatkozta a helyszínen a hétfõi saj-
tóeseményen Kiss Boglárka, a NIF Zrt. szóvivõje.

FÖLD ALATT, EB ÉS OLIMPIA MELLETT
– A másik szempont, hogy nemcsak felül, azaz látható-

an avatkozunk be ilyenkor, hanem az átalakítás magával
vonja a közmûvek kiváltását, és nem nagyon lehet tudni,

mi van a föld alatt. Ebben az idõszakban pedig volt egy
labdarúgó Eb és egy olimpia, ami a hírközlési kábelek ki-
váltását meghatározta. Ezeket úgy kellett ütemezni, hogy
a két esemény közötti 10 napban ezeket is meg tudja ol-
dani a kivitelezõ – tette hozzá.

AZ ÉLHETÕ VÁROSI KÖRNYEZETÉRT

A Kállói út – Tünde utca csomópont átépítése a NIF
Zrt.-vel konzorciumban valósult meg. A beruházás ke-
retében négyágú körforgalom épült. A csomópont kör-
nyezetében korszerûsítették a gyalogos- és kerékpár-
utakat, a körforgalom valamennyi ágán gyalogos- és
kerékpáros-átkelõhely létesült. Megvalósult egy új busz-
öböl kialakítása, új közvilágítást építettek ki, valamint
520 db cserjét ültettek el. Ami pedig a teljes projektet
illeti: annak egyik elemeként korábban 15 utcát érintõ
kerékpárosbarát fejlesztés történt összesen 7792 méter
hosszúságban. A beruházással érintett útszakaszok
adottságait figyelembe véve irányhelyes kerékpárnyom,
osztatlan gyalog- és kerékpárút, valamint lakó-pihenõ-
övezet kijelölése típusú fejlesztések történtek, melye-
ket 2018 decemberétõl használhatnak a kerékpárosok.
A pályázati program megvalósításával az önkormány-
zat célja, hogy olyan közlekedésfejlesztési intézkedé-
sek valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentéséhez, az élhetõ városi kör-
nyezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nem-
zeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenn-
tartható fejlõdésre és közlekedésre vonatkozó céljai-
nak a teljesüléséhez.

ÉPÜLÕ ÉS MEGÚJULÓ CSOMÓPONTOK
Az elmúlt években ez a 14. körforgalom, amely elkészül-

hetett Nyíregyházán – ezt már dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere mondta el a körforgalom átadásán. Hoz-
zátette, a körforgalmak mellett számos csomópontfejlesztés
is elkészült a közelmúltban. – Ez egy nagyon fontos közleke-
dési útvonal, hiszen Nagykálló irányából rengeteg autó és
teherautó érkezik a város felé. A közlekedésicsomópont-fej-
lesztések nem léteztek 2010 elõtt, ezért a 14 körforgalom
mellett 3 ilyen átalakítást is megvalósítottunk: a Debrece-
ni út – Kígyó utcán, a Szegfû utcán és a Mezõ utcán, és ez
már érzõdik a város közlekedési helyzetén.

FEJLÕDÉS ÉS NÖVEKVÕ FORGALOM
– Azért is van szükség ezekre, mert a város fejlõdik, a

gazdasági, társadalmi fejlõdés nyilvánvaló. Ez pedig ab-
ból is érzékelhetõ, hogy nagyon megugrott az üzembe
helyezett gépkocsik száma, tehát nagyobb a forgalom.
Nem szeretnénk, ha balesetek vagy dugók lennének, ezért
jó megoldás a körforgalom.

A NAGYKÖRÚT BEFEJEZÉSE KÖVETKEZIK

Az átadón elhangzott, a következõ beruházás, amely
a NIF Zrt.-vel közösen valósulhat meg Nyíregyházán,
az a nagykörút déli szakaszát fogja érinteni. Ezt az 1,2
km-es szakaszt 2x2 sávosra bõvítik, melyhez már felté-
telesen kiírták a kivitelezõ kiválasztására vonatkozó köz-
beszerzési eljárást, melyet a KE-VÍZ 21 Kft. nyert. A for-
rásbiztosítást követõen 24 hónapon belül kell a nyertes
vállalkozónak elkészítenie ezt az útszakaszt.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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A NYÍREGYHÁZI LETT AZ ÉV IPARI PARKJA 2020-BAN
mûködésének köszönhetõen pedig csak egyre népszerûbb
a cégek körében. Ezt jelzi az is, hogy a szabad területek
már elfogytak, az elmúlt idõszakban újabb területeket je-
löltek ki 88 hektár nagyságban a déli ipari parkban.

– Nyíregyháza az elmúlt 10 esztendõben óriási fejlõdé-
sen ment keresztül. Nagy gondot fordítottunk az örökölt,
rossz infrastruktúra fejlesztésére –  ezekkel a gondolatok-
kal kezdte beszédét Jászai Menyhért a díjátadón. Az alpol-
gármester kiemelte, jelenleg is több fejlesztés van folya-

REKORDOK DÕLTEK HAZÁNKBAN
A 2020-as év a világgazdaság fekete éve volt, eközben

Magyarországon beruházási rekordok dõltek – ezt a külgaz-
dasági és külügyminiszter emelte ki ünnepi beszédében.
Szijjártó Péter hozzátette, a kormány a koronavírus-járvány
idején is kiállt a korábbi filozófiája mellett, miszerint segély
helyett munkát kell adni az embereknek, ez hozott komoly
sikereket a magyar gazdaságnak az elmúlt tizenegy évben.

– Túl azon, hogy hûek maradtunk ehhez a filozófiához,
minden idõk legtöbb költségvetési forrását mobilizáltuk a
beruházások támogatása érdekében és ennek az egész-
nek így lett az eredménye egy hatalmas beruházási re-
kord. A tavalyi évben 1435 vállalat beruházását tudtuk
finanszírozni, ennek nyomán ma 1700 milliárd forintnyi
beruházás zajlik az országban, minden idõk legtöbb ma-
gyarja rendelkezik munkahellyel és a második negyed-
éves növekedési ütemünk 18 százalékot ért el. Még egy-
szer szeretném aláhúzni, hogy ez nem sikerülhetett volna
a kormány, a vállalatok és a munkavállalók, az emberek
hármas összefogása nélkül  – mondta Szijjártó Péter.

GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS
2020-ban a legtöbb beruházási volumen Kínából érke-

zett, darabszámra a legtöbb beruházást német vállalatok
hajtották végre, a legtöbb munkahelyet pedig az amerikai
vállalatok hozták létre Magyarországon. Ez azt jelzi, hogy
kiegyensúlyozott a hazai külgazdasági stratégia – tette hoz-
zá beszédében a miniszter. A magyar gazdasági növekedés
év végére elérheti vagy akár meg is haladhatja az öt és fél
százalékot, erre jelenleg reális esély van. Ez azért is fontos,
mert a kormány azt ígéri, ha ez megvalósul, akkor a jövõ év
elején visszaadják a gyermeket nevelõ magyar családok-
nak a 2020-ban befizetett személyi jövedelemadójukat.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

matban az ipari parkban, az egyik ilyen a LEGO több mint
ötvenmilliárd forintos beruházása, amelyet ebben az év-
ben jelentett be a vállalat, illetve az Electrolux is 33 milli-
árd forintos fejlesztést hajt végre Nyíregyházán. Utóbbi gyár
hazai történetének legnagyobb volumenû, 2023-ig tartó
beruházásának eredménye lesz, hogy teljesen megújul a
gyártási technológia, a LEGO pedig növeli gyártási terüle-
tét, raktározási kapacitását és több száz új gépet helyez
majd üzembe. Az elmúlt idõszak munkájának eredmé-
nye, hogy 2020-ban a nyíregyházi lett az év ipari parkja.

– Mi itt a pandémia alatt nem tétlenkedtünk, az egyik fõ
célkitûzésünk a gazdaságfejlesztés, ezért hoztuk létre az ipar-
fejlesztési alapot, a városfejlesztési alapot és nagy lendülettel
készítünk elõ egy újabb iparipark-bõvítést, hiszen a most meg-
lévõ 127 hektáros ipari park gyakorlatilag megtelt és egy újabb
közel százhektáros parkot jelöltünk ki és azokat az infrastruk-
turális fejlesztéseket fogjuk elindítani, amelyek lehetõvé teszik
azt, hogy a befektetõ, amikor idejön, olyan közmûszolgáltatá-
sokat, csatlakozási lehetõségeket kapjon, ami ki tudja elégíte-
ni a víz- és áramigényét, fontos a közlekedés is és a könnyû
megközelíthetõség. Fontos, hogy ne csak egy üres területet
mutassunk a befektetõnek, hanem olyan feltételekkel szol-
gáljunk, ami egy ipari beruházáshoz is elengedhetetlen –
nyilatkozta Jászai Menyhért a díjátadó után.

Nyíregyháza kapta „Az év ipari parkja 2020” rangos
kitüntetést. Az elismerést Jászai Menyhért alpolgármes-
ter vette át múlt héten az önkormányzat nevében a Nem-
zeti Befektetési Ügynökség Gálarendezvényén, Budapes-
ten. A nyíregyházi ipari parkban folyamatos a fejlesztés,
jelenleg két kiemelt nagyberuházás van folyamatban, az
egyik a LEGO, a másik pedig az Electrolux gyárhoz kap-
csolódik. A nagy érdeklõdés miatt az utóbbi idõszakban
88 hektár nagyságban újabb területeket alakítottak ki a
déli ipari parkban.

Impozáns környezetben, a Pesti Vigadóban tartotta a
már hagyományosnak számító gálarendezvényét a Nem-
zeti Befektetési Ügynökség. A Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium irányítása alatt mûködõ, befektetésösztönzéssel
foglalkozó tanácsadó ügynökség évrõl évre díjazza a
Magyarországon jelentõs fejlesztéseket végrehajtó válla-
latokat, több kategóriában, többek között az év legnagyobb
volumenû zöldmezõs beruházását, az év legtöbb munka-
helyet teremtõ vállalatát és az év K+F beruházóját. Nem-
csak a cégek, hanem a leghatékonyabb ipari park is ran-
gos díjat kap minden évben a HIPA-tól.

DR. KOVÁCS FERENC: „A VÁROSLAKÓKKAL
EGYÜTT ÉRTÜK EL”

– Óriási dolog ez a díj, és mél-
tán lehetünk rá büszkék. Amikor
ez a ciklus indult, 2 évvel ezelõtt,
azt mondtam, ennek a ciklusnak
az a fõ feladata, hogy az eddigi
eredményeket továbbvíve, olyan
városunk legyen, ahol a fiatalok
számára színvonalas munkahe-
lyek vannak, a város élhetõ, jó az
infrastruktúrája. Mindvégig erre
fókuszáltunk és fókuszálunk, így
ez az elismerés tulajdonképpen
most egy visszaigazolás és bizta-

tás a jövõre nézve, hogy jó úton haladunk. Akik ide
jönnek, évek óta pozitív jelzõk sorozatával emlegetik
Nyíregyházát, ehhez pedig szükség volt az egész vá-
rosra, közösen értük el.

EGYRE NÉPSZERÛBB A CÉGEK KÖRÉBEN
A 127 hektáros nyíregyházi ipari parkot az elmúlt évek-

ben számos vállalat székhelyéül választotta. Az önkor-
mányzat sikeres befektetésösztönzési politikájának és a
Nyíregyházi Ipari Park Kft. létrehozásának és eredményes

Dr. Kovács Ferenc

Ésik Róbert, a HIPA vezérigazgatója, Jászai Menyhért
alpolgármester és Szijjártó Péter külügyminiszter

– A díj elnyerését rendkívül nagy munka elõzte meg, s
ez egy most is tartó folyamat elismerése. 2019-ben fogad-
ta el a város a befektetésösztönzési stratégiát és akcióter-
vet, valamint létrehozott egy szervezetet – a Nyíregyházi
Ipari park Nonprofit Kft.-t – a helyi gazdaságfejlesztés ko-
ordinációjára. Mi kapcsolatot tartunk a cégekkel, meg-
kérdezzük, hogyan tudjuk segíteni a munkájukat, s ne fe-
ledjük, most további 88 hektárral bõvül az a terület, ahol
befektetõket fogadhatunk. Jó az út, amire léptünk, amit
folytatnunk kell. Idén már volt egy pozitív visszajelzésünk,
hiszen a Financial Times világszintû felmérésében megje-
lent Nyíregyháza, mint a befektetésösztönzési szempont-
ból feltörekvõ városok harmadik helyezettje. Így egy nem-
zetközi és hazai díjjal is gazdagabbak lettünk 2021-ben –
mondta kérdésünkre Bartók Dávid, a cég ügyvezetõje.

TÍZ ORSZÁGBÓL ÉRKEZTEK VENDÉGEK TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT

Nyíregyháza a napokban nyerte el a Tehetségbarát Ön-
kormányzat díját. Ezt azok a települések kaphatják meg,
amelyek alapfeladatukon túl kiemelkedõ módon járulnak
hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához és támogatásához.

– Ezzel most már elismerten is azon városok között va-
gyunk, melynek önkormányzata alapfeladatain túl aktívan
segíti a tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, példa-
mutató együttmûködést folytat a tehetséggondozó szerve-
zetekkel. A díjat az önkormányzat nevében Jászai Meny-
hért alpolgármester vette át Novák Katalin családokért fele-
lõs tárca nélküli minisztertõl a Bonis Bona – A nemzet te-
hetségeiért díjátadó gálán csütörtökön, Budapesten. Két
nap alatt két jelentõs elismerés, ugyanis szerdán az Év
Ipari Parkja kitüntetésben részesült városunk – adta hírül
Facebook-oldalán dr. Kovács Ferenc polgármester.

Tíz ország harminc partnerének szervezett kétnapos
találkozót a nyíregyházi önkormányzat. Ennek célja, hogy
a tehetségmegtartás és -vonzás területén alkalmazott helyi
jó gyakorlatokat megismerjék a partnerek. A szakmai
programokon túl a résztvevõk találkoztak a nyíregyházi
fiatalokkal is, akik saját tapasztalataikról is beszámoltak.

A pandémiás idõszak után ismét lehetõség nyílt a szemé-
lyes találkozásra a Technológiai Transzfer Központban. Nyír-
egyháza a Tehetségmágnes nevû projektben több európai
várossal közösen dolgozik azon, hogy vonzóvá tegyék a fia-
talok számára szülõvárosukat. A program célja, hogy a te-
hetséges fiatalokat ne csak megtalálják, hanem meg is tart-
sák, az a tapasztalat ugyanis, hogy sokan miután más város-
ban szereznek diplomát, nem jönnek haza Nyíregyházára,
hogy a megszerzett tudásukat itt kamatoztassák. Ennek érde-
kében a helyi önkormányzat és az ipari park kft. is azon dol-
gozik, hogy színvonalas munkahelyeket teremtsen és bizto-
sítsa azokat a szolgáltatásokat, amelyek a fiatalok számára
prioritást jelentenek. A projekthez tartozó kétnapos program-
ban a helyi jó gyakorlatokat ismerhették meg a partnerek.

ELSÕDLEGES A TEHETSÉGMEGTARTÁS
– Az elmúlt idõszakban a pandémia miatt nem volt le-

hetõség arra, hogy személyesen találkozzunk, márpedig

ezeknek a nemzetközi projekteknek az egyik lényegi ele-
me, hogy a partnerek ellátogassanak más városokba a többi
partnerhez és ott a helyi jó gyakorlatokat személyesen is
megismerjék, ne csak egy papíron vagy egy videón lás-
sák. Így most, hogy ez a járványhelyzet enyhült, lehetõsé-
günk volt a transznacionális találkozót megtartani. A két
napnak az volt a lényege, hogy ami Nyíregyházán a te-
hetségmegtartás és -vonzás területén folyik, amit az ön-
kormányzat vagy más szervezetek végeznek, arról egy át-
fogó képet kapjanak a résztvevõk– nyilatkozta Bartók Dá-
vid, a Nyíregyházi Ipari Park Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

VÁROSUNK ELÕNYEI
– Nyíregyháza az egyetlen kelet-magyarországi megyei jogú

város, ahol nem csökkent az elmúlt tíz évben a lakosságszám,
hanem kis mértékben növekedett –  ismertette dr. Kovács Fe-
renc. A polgármester azt is hozzátette, a városban az országos
átlaghoz képest a korfa jobb, tehát több a fiatal, illetve a szak-
képzettség is az országos átlag fölött van. Nyíregyháza egy
regionális központ, a középiskolások fele nem a városban él,
hanem a megye más településeirõl jár be, a nagyfoglalkoztató
cégek alkalmazottaira is nagyjából hasonló arány jellemzõ.
Jelenleg még kicsi az arányszáma azoknak a fiataloknak,
akik felsõfokú tanulmányaik után visszatérnek Nyíregy-
házára, a városvezetés viszont évek óta ezen dolgozik.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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AZ NYHAPP MÉG „KÁTYÚZÁSRA” IS HASZNÁLHATÓ!
Látványos felvételek érkeztek a NYÍRVV-tõl, mely a

néhány héttel ezelõtt útjára indított NYHApp egyik elõ-
nyös tulajdonságát emeli ki. A minden mobilkészülékre
letölthetõ telefonos applikáció (és a városüzemeltetés)
segítségével tûnt el ugyanis egy kátyú a városban.

A Nyíregyháza Applikáció segítségével beérkezett la-
kossági bejelentésnek köszönhetõen a Forgó utcán kelet-
kezett kátyú kijavítását végezték el múlt héten a NYÍRVV
Nonprofit Kft. munkatársai. Kérdésünkre Petró Árpád, a
városüzemeltetõ cég ügyvezetõje elmondta, ezzel is ér-
zékelhetõ az applikáció egyik nagy elõnye, hogy közvet-
lenül lehet kapcsolatot teremteni a szolgáltatókkal.

MEGTUDTÁK, MEGOLDOTTÁK

– Nagyon köszönjük az ilyen jellegû bejelentéseket,
hiszen munkatársaink nem lehetnek ott mindenhol, s nem
észlelhetik az összes problémát, amit egy adott lakókör-
nyezetben élõk viszont igen. Régi vágyam volt, hogy áthi-
daljuk a lakosság és a cégek közötti távolságot, erre is jó
az NYHApp. Ami ezt a konkrét esetet illeti, ahogy beérke-
zett a jelzés, megvizsgáltuk a helyszínt és az erõforrásain-
kat, s rövid idõn belül cselekedni is tudtunk, reméljük,
hogy az ott lakók és arra járók örömére. Ez természetesen
nem azt jelenti, hogy minden gondot azonnal orvosolha-
tunk, de igyekszünk. Érdemes hangsúlyozni, hogy példá-
ul az éves rendszerességû, most záruló nagyfelületû útja-
vítási munkálataink egy részét is lakossági bejelentések

alapján végezzük el, így kerülnek bele a kivitelezési cso-
magba. Ebbõl is látszik, hogy komolyan vesszük az inter-
aktivitást, és arra törekszünk, hogy mindent mielõbb meg-
oldjunk.

BEJELENTÉS NYHAPP-PAL

Az ügyvezetõ kiemelte, továbbra is kérik a városlakó-
kat, amennyiben Nyíregyházával kapcsolatos észrevéte-
lük, javaslatuk van, azokat az NYHApp-on keresztül tör-
ténõ bejelentéseikkel tegyék meg egyszerûen és kényel-

mesen, ezzel is segítve munkájukat. Ez is egy fontos funk-
ciója annak a Google Play áruházból, valamint az APP
Store-ból (az androidos, illetve IOS-es telefonokra) letölt-
hetõ alkalmazásnak, amelynek számos rengeteg elõnye
van még. Csak példák: folyamatos tájékozódás Nyíregy-
háza híreirõl, eseménynaptár, kedvezményrendszer, hul-
ladékszállítás rendje, okostérkép – s még sorolhatnánk.
Egyben köszönve az együttmûködést, az igazgató hozzá-
tette: „Társaságunk a városlakókkal együtt tehet még töb-
bet egy szebb és biztonságosabb városért!”

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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ÚJABB ZÖLD PROJEKT INDUL NYÍREGYHÁZÁN!
A LÉGSZENNYEZÉS CSÖKKENTÉSE ÉS A LEVEGÕ MINÕSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A CÉL

 
A Nyíregyháza MJV Önkormányzata, valamint Szat-

márnémeti Város Tanácsa által alapított Európai Határ-
városok Korlátolt Felelõsségû Európai Területi Együttmû-
ködési Csoportosulás (ETT) a HUSKROUA program ke-
retében valósítja meg CrossBordAir – Határokon átnyúló
beavatkozások a légszennyezés csökkentése és a levegõ
minõségének javítása érdekében címû pályázatát – kap-
tuk a tájékoztatást a Városháza Sajtószolgálattól.

 
A pályázatban partnerként vesz részt a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal (Környezetvédel-
mi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Fõosztály),
valamint két ukrán partner: az Ungvár Városi Tanács és az
alapítvány a határokon átnyúló együttmûködés és speciá-
lis gazdasági övezetek fejlesztésére.

 
LÉGSZENNYEZETTSÉGET MÉRÕ MÛSZEREK

A pályázat átfogó célja a levegõ minõségének javítása
3 határmenti városban, közvetetten pedig a régióban. A
pályázat fõ elemeként Nyíregyházán kihelyeznek egy új
légszennyezettséget mérõ állomást, valamint mobil mé-
rõmûszerek kerülnek Nyíregyháza, Szatmárnémeti és
Ungvár több pontjára.

 

AKCIÓTERV, IRODA, TUDATOSSÁG

A pályázat célja továbbá levegõminõségi beavatkozá-
sok feltételeinek megteremtése (levegõminõségi helyzet-
elemzés és akcióterv kidolgozása, levegõkommandó mû-
ködtetése, levegõminõségi iroda felállítása), valamint

olyan  figyelemfelkeltõ/tudatosságnövelõ tevékenységek 
és kísérõprogramok szervezése, mint például rajzverseny
iskolások számára, fásítási program, elõadássorozat kö-
zépiskolások számára. A projekt idõtartama: 18 hónap (ter-
vezetten 2023. január 31-én zárul), összköltségvetése:
148 millió forint.

MEGÚJULTAK NYÍREGYHÁZA ZÖLDFELÜLETEI
ZÖLD VÁROS: EGY ÚJABB NAGYSZABÁSÚ ÖNKORMÁNYZATI PROJEKT ZÁRULT LE

Megújultak Nyíregyháza zöldfelületei egy több mint
1,5 milliárd forint értékû európai uniós pályázatnak kö-
szönhetõen, amelyet az önkormányzat nyert el. A pro-
jekt tartalmazta a Benczúr-Bessenyei tér, illetve a
Bujtosi Városliget rehabilitációját, az Arany János utca
és a Pazonyi tér zöldfelületi megújítását, valamint a
Bocskai utcán található szolgáltatóház kialakítását. A
programot záró sajtóeseményt múlt héten tartották a
városházán.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata több
mint másfél milliárd forint, százszázalékos, vissza nem
térítendõ támogatást nyert a „Zöld város kialakítása Nyír-
egyháza területén” címû pályázat megvalósítására. A pro-
jekt tartalmazta a Benczúr-Bessenyei tér, illetve a Bujtosi
Városliget rehabilitációját, az Arany János utca és a Pazonyi
tér zöldfelületi megújítását, valamint a Bocskai utcán ta-
lálható szolgáltatóház kialakítását.

KULTURÁLIS NEGYED

– Sok fát és cserjét ültettünk el eze-
ken a területeken, a projekt megva-
lósítási helyszínein egyúttal a sza-
badidõ eltöltéséhez kellemes tereket
kaptak a nyíregyháziak. Például a fu-
táshoz, ha a Bujtosi Városligetre vagy
a Bessenyei térre gondolunk, hiszen

a rekortánpályákat láthatóan örömmel használják. De el-
helyeztünk pihenésre alkalmas padokat, valamint fekvõ-
padokat is, a fiatalok telefontöltési lehetõséget és wifit
kaptak az okospadokkal, a legkisebbek pedig játszóteret,
modern eszközökkel felszerelve. Nem véletlenül válha-
tott a Benczúr és a Bessenyei tér, tehát a Kulturális Negye-
dünk igazi pihenõs, rekreációs övezetté. A Bujtoson ki-
alakítottunk egy röplabdapályát is azoknak, akik ezt a spor-
tot szeretik. Összegezve nagyon komplexen sikerült a pro-
jekt, sok mindent bele tudtunk építeni – nyilatkozta dr.
Ulrich Attila alpolgármester.

REKREÁCIÓS ÖVEZET

Ami a részleteket illeti: a Bessenyei téren térkõbur-
kolattal ellátott pihenõfelület épült, ahol egy új szökõkút
is helyet kapott, ugyanitt egy 500 méter hosszú futópálya
is készült. A Benczúr téren megújult a Vénusz szökõkút, a
közelében térkõburkolatú pihenõfelületet alakítottak ki. A
téren a játszótér megújítása mellett, annak környezetében
szociális épület létesült, ahol kézmosásra és WC-haszná-
latra lett lehetõség.

MEGMENTETT ÉPÜLET

A Bocskai és a Kálmán utca sarkán lévõ, helyi védettsé-
get élvezõ épület romos, életveszélyes állapotú volt. Az

önkormányzat újjáépítette, eredeti jellegét megõrizve. Itt
egy szelfi múzeum mûködik jelenleg.

ARANY ÉS PAZONYI

Az Arany János utca átfogó növényállomány-fejleszté-
se, ütemezett fakivágással, növényesítéssel valósult meg.
A Pazonyi tér parkrekonstrukciója, a növényállomány ter-
vezett cseréjével, ültetéssel, pihenõpadok, szeme-
tesszelencék kihelyezésével, valamint tanösvény kialakí-
tásával történt meg.

IGAZI VÁROSLIGET VÁLT BELÕLE

A Bujtosi Városliget rekonstrukciója során megújult
a zöldfelület, akadálymentes mosdó létesült, átépül-
tek a meglévõ salakos burkolatok, tanösvényi szóra-
koztató elemeket helyeztek el. A városligetben kö-
rülbelül másfél kilométer hosszú futópálya, 2 röplab-
dapálya létesült és nagyméretû trambulinok is helyet
kaptak.

KAMERARENDSZERT IS TELEPÍTETTEK

A gyalogoshíd is megújult, stégek, piknikpadok,
tûzrakóhelyek jöttek létre. A játszótér környezetében
gyeprácsos parkoló létesült, megújult a színpad is, és
a terület biztonságát szolgáló kamerarendszert is tele-
pítettek.

(Szerzõ: Kanócz Rita)Dr. Ulrich Attila

Fotó: illusztráció
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AUTÓMENTES NAP LESZ SZERDÁN

Nyíregyházán is autómentes nap lesz szeptember 22-
én. A felhívásnak már hosszú évekre visszamenõ hagyo-
mánya van a városban. Ezen a napon a mozgást és a kör-
nyezetvédelmet is szeretnék népszerûsíteni a zöld civil
szervezetek és az önkormányzat. A kezdeményezés 1998-
ban Franciaországból indult, az elmúlt években Európa-
szerte népszerû rendezvénnyé vált.

Idén huszadik alkalommal rendezik meg az Európai
Mobilitási Hetet, melynek célja a környezetbarát és fenn-
tartható városi közlekedés népszerûsítése. Európa legna-
gyobb közlekedési és környezetvédelmi kampánya egyre
népszerûbb Magyarországon is, az ehhez kapcsolódó au-
tómentes napot idén szeptember 22-én tartják Nyíregyhá-
zán, melyet számos program kísér majd a város fõterén.

KERÉKPÁROS FELVONULÁSSAL

– Elõször a gyerekeket várjuk 1 órától, Pancsi bohóccal
és a Gombóc együttessel, aztán az Egészségfejlesztési Iroda
jóvoltából balesetszimulációt fogunk bemutatni, egy kép-
zeletbeli diszkóbalesettel, majd a kerékpáros felvonulás
következik, de lesz BikeSafe, a programok végén pedig
kisorsolunk 4 kerékpárt és egy elektromos rollert az Euro
Direct jóvoltából – mondta el Kazai Béla, a Zöld Kerék
Alapítvány elnöke.

Utoljára 2019-ben tartották meg ezt a napot, melyen
Magyarország 292 helyszínnel vett részt, és ezzel a har-
madik helyet szerezte meg Európa 48 országa közül – ezt
már dr. Ulrich Attila alpolgármester mondta el a rendez-
vényt ismertetõ sajtótájékoztatón.

FONTOS A KÖRNYEZETTUDATOS NEVELÉS

– Európa, Magyarország és Nyíregyháza szempont-
jából ez azért fontos, mert a környezettudatos neve-
lést minél fiatalabb korban el kell kezdeni. Nyilvánva-
ló, hogy az autómentes naptól nem lesz kevesebb autó
az utakon, hiszen a különbözõ élethelyzetek megkí-
vánják, hogy az ember jármûvel közlekedjen, de ha
körbenézünk, láthatunk olyan környezetvédelmi stra-
tégiákat, autóipari irányvonalat, amely mind a levegõ
szennyezettségének, a környezet megkímélésének az
irányába hat.

Az alpolgármester hozzátette, Nyíregyháza a fo-
lyamatos faültetésekkel, a kerékpárutak növelésé-
vel, a körforgalmak építésével, valamint a CNG
gázüzemû buszok beszerzésével mind a város le-
vegõjének védelmét szolgálja, azonban ehhez szé-
les társadalmi összefogásra van szükség.

(Szerzõ: Fehér Attila)

AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT ADJA A KERETET
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2018 óta hagyomány, hogy minden õsszel néhány napra
a rali kerül a figyelem középpontjába Nyíregyházán. Így
lesz ez idén is, ugyanis október 22. és 24. között rende-
zik meg a Rally Európa-bajnokságot, itteni központtal. A
Rally Hungary a versenynaptár utolsó fordulóinak egyi-
keként ráadásul kiemelt nemzetközi figyelemnek örvend
majd, ugyanis jó eséllyel hazánkban dõlhet el az Eb-cím
sorsa.

Az idei évtõl a HUMDA Magyar Autó-Motorsport Fej-
lesztési Ügynökség Zrt. veszi át a Rally Európa-bajnokság
(ERC) magyar futamának promóteri feladatait. Nyíregyhá-
zán és környékén október 22. és 24. között rendezik meg
a versenyt, amely az utóbbi két évben nagy népszerûség-
nek örvendett és izgalmas csatákat hozott. A küzdelem az
idén szorosabb, mint valaha, a Rally Hungary pedig a so-
rozat utolsó elõtti futama, így elképzelhetõ, hogy nálunk
dõl el a bajnoki cím is.

NAGYSZÁMÚ RAJONGÓTÁBOR

A rali az autósport legnépszerûbb szakágaként kiemel-
ten fontos a Magyar Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynök-
ség Zrt. számára, amely ezért is növeli szerepét a szakág-
ban. Ettõl az esztendõtõl a HUMDA látja el a Rally Euró-
pa-bajnokság (ERC) magyarországi fordulójának promóteri
feladatait.

– Ügynökségünk augusztusban az I. ZEG Rally Show
szakmai partnereként vett részt raliesemény lebonyolí-
tásában, a hagyományteremtõ rendezvényre több ezer
ralirajongó látogatott ki. A Zalaegerszegen szerzett po-
zitív tapasztalatok megerõsítettek bennünket abban, hogy
Magyarország helyét be kell betonozni az Európa-baj-
noki sorozat versenynaptárában. Célunk, hogy az ERC-
mezõny még jó néhány évig stabilan hazánkba látogas-
son, ez nem csupán a sorozat élmezõnyéhez tartozó ver-

OKTÓBERBEN RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG NYÍREGYHÁZÁN!
– Amikor 2019-ben tizenhat év után a Rally Európa-

bajnokság mezõnye újra Magyarországra látogatott, a
hazai és a nemzetközi promóter nem véletlenül válasz-
totta Nyíregyházát és környékét helyszínnek. Amellett,
hogy a földrajzi adottságok tökéletes színteret biztosí-
tanak egy aszfaltos ralifutamnak, az itteni emberek
imádják az autósportot, különös tekintettel a ralira – ezt
láthatta bárki, aki az elmúlt két évben megfordult a gyor-
sasági szakaszokon – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

NAGY CSATA VÁRHATÓ

Az ERC-futam mellett párhuzamosan zajlik a rali or-
szágos bajnokság évzáró futama is, amelyen szintén
nagy csata várható, hiszen a bajnoki címért zajló küz-
delemben többen is részt vesznek. A 2020-as Rally
Hungaryt, amely szinte percekkel a koronavírus-járvány
második hullámának berobbanása elõtt ért véget, rend-
kívül nehéz körülmények ellenére rendezték meg, hi-
szen nagyon szigorú Covid-protokollnak kellett megfe-
lelni.

– Az idén könnyebbség, hogy a Nemzetközi Auto-
mobil Szövetség S-függelékét, azaz Covid-magatartási
függelékét az Európa-bajnokságon nem kell alkalmaz-
ni, és a kormányzat részérõl sincs olyan korlátozó in-
tézkedés, amely befolyásolná a verseny rendezését.
Egyvalami van: az olyan elzárt területekre, mint a Ra-
bócsiRing, a sportrendezvényekre vonatkozó szabályok
értelmében csak védettségi igazolvánnyal lehet belép-
ni. Természetesen a rendkívül népszerû rabócsiringi
szuperspeciál az idén sem maradhat ki a programból,
mint ahogy megtartjuk az immár hagyományosnak szá-
mító nyíregyházi, városi szakaszt is vasárnap délelõtt –
mondta Õry Tamás, a Truck Race Promotion Kft. ügyve-
zetõ igazgatója.

senyzõink miatt fontos, hanem a rali nagyszámú hazai
rajongótábora miatt is – emelte ki Weingartner Balázs, a
HUMDA Zrt. elnök-vezérigazgatója.

TURISZTIKAI SZEMPONTBÓL IS
KIEMELT JELENTÕSÉGÛ

A Rally Hungary megrendezése nemcsak sportszak-
mai, hanem turisztikai, idegenforgalmi és gazdasági
szempontból is nagy jelentõséggel bír Nyíregyháza és
a régió számára – hangsúlyozta dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár, a térség országgyûlési képvise-
lõje.

A Rally Hungaryra nemcsak Kelet-Magyarországról, il-
letve Magyarországról, hanem a környezõ országokból is
nagy számban várhatunk látogatókat, ami tavaly és tavaly-
elõtt is élénkítette a turizmust a keleti régióban.
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TÚRÁVAL BÚCSÚZ-
NAK A NYÁRTÓL

Egy könnyû, kezdõ bringások és családok számára
is teljesíthetõ túrával köszön el a nyártól a Zöld Ke-
rék Alapítvány. A hulló falevelek, a természet, a ke-
rékpározás élménye mindig feltöltõ hatású, egy szép
környezetben pedig még üdítõ látvánnyal is párosul.

ÚJRA MOZDULHAT NYÍREGYHÁZA!
Évek óta töretlen a Mozdulj Nyíregyháza! elnevezésû

ingyenes mozgásprogram-sorozat sikere, ezért sem meg-
lepõ, hogy elindul az õszi félév is, ezúttal azonban már
jelenléti formában, ráadásul bekapcsolódnak az órarend-
be új helyszínek is.

2013. november 4-én startolt el elõször a Mozdulj Nyír-
egyháza! az önkormányzat kezdeményezésére, azóta
pedig több ezren sportolhattak már ingyenesen. A prog-
ramkínálat folyamatosan bõvült, a kezdetektõl, kortól és
nemtõl függetlenül mindenki számára biztosítja a mozgás
lehetõségét. Bár a pandémia miatt legutóbb online tartot-

keresésünkre elmondta, a mostani mozgásrend szinte tel-
jesen megegyezik a Covid elõttivel, azonban már új hely-
színek is várják az érdeklõdõket.

– Nagyon sok megkeresés érkezett hozzánk, azt tapasz-
taltuk, a városlakók várták, hogy újra legyen Mozdulj Nyír-
egyháza!, ráadásul tornatermi körülmények között. Sze-
rencsére ezt az igényt ki tudjuk elégíteni, így szeptember
20-án el is kezdõdnek a foglalkozások. A mostani moz-
gásrend tulajdonképpen megegyezik a Covid elõttivel, de
bekapcsolódnak a programba új helyszínek is, így példá-
ul az Atlétikai Centrum, a Városi Jégpálya, vagy éppen a
Bujtosi Városliget. Ennek azért is örülünk, hiszen így még
modernebb körülmények között tudjuk majd fogadni a
mozogni vágyókat – hangsúlyozta.

Lesz többek között senior táncház, gerinctorna, alak-
formáló aerobik, gerincjóga, fitt-jóga, de nem maradnak
el a nagyrendezvények sem. Október 19-én Fitt-kedd lesz
a Continental Arénában, november 20-án pedig Fitt-
szülinap az Atlétikai Centrumban. A foglalkozások láto-
gatottsága a hatályos járványügyi elõírások és az intéz-
mények házirendje szerint történik majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ták meg a programokat, és az oktatók a Mozdulj Nyíregy-
háza! Facebook-oldalán élõ adásban jelentkeztek be, a
járványhelyzet enyhülésével most újra jelenléti oktatással
készülnek a szervezõk.

SZEPTEMBER 20-ÁN STARTOL

Az õszi félév szeptember 20-án kezdõdik és egészen
november 28-ig tart. Hornyák Enikõ sportreferens meg-

A Sóstói-tavakhoz tekernek el, majd az azt körül-
vevõ park megtekintése után a Sport Mindenkié Egye-
sület támogatásával kedvezményes áron állatparki lá-
togatásra invitálnak mindenkit. Táv: 25 km. Indulás:
2021. szeptember 18-án, szombat reggel 9 óra, Nyír-
egyháza, Kossuth tér. Állatparki belépõ: 600 forint.

A program a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövet-
ség: Tekerj a Zöldbe! programsorozatának részeként
valósul meg.
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A LELKI MEGÚJULÁS EMLÉKÉRE

1800 DIÁK TÁBOROZHATOTT TANÉVKEZDÕ SZAKMAI NAP

A MÁRIA ZARÁNDOKÚT KÖZELÉBEN ÁLLÍTOTTAK KERESZTET A SÓSTÓI-ERDÕBEN

Minden, ami körülöttünk van, Isten. A fák,
a virágok, a madarak, az emberek... a fák illa-
ta éjjel” – olvasta Wass Albert, erdélyi költõ
sorait a keresztavatón a NYÍRERDÕ Zrt. ve-
zérigazgatója. Az Agrárminisztérium támoga-
tásával 2021-ben 21 keresztet állítanak ország-
szerte az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kong-
resszus emlékére. Az egyiket a Sóstói-erdõben
a Mária zarándokút közelében, hogy a jövõ-
ben úti cél legyen a kereszt.

– Azért döntöttünk úgy, hogy ezen a helyen
állítjuk ezt a keresztet, mert egy olyan erdõ-
gazdasági társaságról van szó, amelynek a szék-
helye Nyíregyházán van, és akartunk egy olyan
ikonikus helyet találni, amely méltó a kereszt-
hez. Egy emblematikus helyet, amelyet min-
den nyíregyházi szívesen az emlékébe, a szí-
vébe zár. Olyan felemelõ érzéssel gondolnak
a Sóstói-erdõre a nyíregyháziak, mint amilyen
Magyarországnak volt az Eucharisztikus Kong-
resszus megrendezése – mondta köszöntõjé-
ben dr. Szalacsi Árpád, a NYÍRERDÕ Zrt. ve-
zérigazgatója.

A Gúthi-erdõ kocsányos tölgyébõl faragták
azt a négy méter magas keresztet, melyet egy-
házi méltóság áldott meg a papság támogatá-
sával az önkormányzat képviselõi és az erdé-
szek jelenlétében a Sóstói-erdõben.

– A Miniszterelnökség kezdeményezte – Sol-
tész Miklós államtitkár úr vetette fel –, ez az
ötlet pedig gyökeret vert, hiszen az Agrármi-
nisztérium azonnal a kezdeményezés mögé
állt, és a 21 állami erdõgazdaság 2021-ben 21
helyszínen állított emlékkeresztet az 52. Eucha-
risztikus Világkongresszus emlékére. Emlékül,
hiszen nagyon régen, 1938-ban volt utoljára
ilyen nagy világkongresszus Magyarországon,
és bízunk benne, hogy ezek a keresztek ugyan-
ilyen hosszan fogják még emlékeztetni azokat,
akik nemcsak testi, de lelki feltöltõdésre is vágy-
nak a magyar erdõkben, hogy volt egy ilyen
világkongresszus Magyarországon – nyilatkozta
Szentpéteri Sándor, az Agrárminisztérium er-
dõkért felelõs helyettes államtitkára.

Ezek a keresztek kicsit közelebb hozzák
majd az eget a Földhöz – fogalmazott a helyet-
tes államtitkár. A gondolatok pedig egybecsen-
genek az egyház teremtés tanításával.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Útszéli keresztet állított a Nyíregyházi Egyházme-
gye a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közigazgatási ha-
tárával egybeesõ egyházmegyei határára, így akik az
M3-as autópályán érkeznek az ország keleti régiójába,
mívesen megmunkált görögkatolikus kereszt mellett
haladnak el a Kálmánházi Pihenõhelynél.

Az ünnepélyes átadóra és szentelésre szeptember 13-
án került sor, melyen dr. Papp Tibor fõhelynök atya kö-
szöntötte a megjelent vendégeket.

A szentelés szertartását az egyházmegye fõpásztora,
Szocska A. Ábel megyés püspök végezte.

– A kereszt nemcsak az oda látogatókat köszönti, ha-
nem azokért is imádkozik, akik onnan távoznak, útra
kelnek, s azokért is, akik az autópályán vesztették éle-
tüket – tette hozzá a püspök. A kereszt jel. Jézus Krisz-
tus üzenetét hordozza, s minket is kötelez.

Az ünnepség közös hálaadás volt azért, hogy megva-
lósulhatott egy régi álom.

 (Szöveg és fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye)

Idén nyáron visszatért a pandémia elõt-
ti helyzet a táborozást illetõen és össze-
sen 1800 gyereknek biztosított az önkor-
mányzat nyári elfoglaltságot. A táboroz-
tatás sikeresen lezajlott, rendkívüli ese-
mény sehol nem történt. Az elsõ turnus-
ban minden tanuló ingyen vehetett részt a
programokon, egyedül az étkezésért fizet-
tek a szülõk.

– Örömmel tájékoztatom a nyíregyhá-
ziakat, hogy rendben lezajlott a táborozta-
tás, de itt nem állunk meg, mert volt ne-
künk szigligeti táborunk is, ahol 700 gyer-
mek tudott 35 ezer forintért egy hétig tábo-
rozni. Itt azt tudni kell, hogy a leghátrányo-
sabb nyíregyházi gyermekek számára 10
ezer forint kedvezményt biztosítunk, hogy
anyagi akadálya ne legyen annak, hogy a

gyerekek tudnak-e menni táborozni – ösz-
szegezte a nyarat Jászai Menyhért alpol-
gármester.

Az önkormányzat így a költségek nagy
részét idén is fedezte, több mint húszmil-
lió forintot költöttek 2021-ben a diákok
nyári táboroztatására.

Mintegy 60 fõ vett részt a Nyíregyházi
Diák-polgármesteri Iroda által szervezett
Tanévkezdõ szakmai napon múlt héten, a
városházán. Az eseményen a pedagógusok
mellett a diákönkormányzat, valamint Nyír-
egyháza és a környezõ települések diákjai
vettek részt.

Az elõadásokon elhangzott ismeretek,
valamint az azt követõ workshopok lehe-
tõséget adtak arra, hogy a köznevelésben
dolgozók és a fiatalok közös kommuniká-
ciója és közös együttmûködése még telje-
sebb iskolai munkát tegyen lehetõvé a jö-
võben.

ÚTSZÉLI KERESZT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN
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CSILLOGÓ GYERMEKSZEMEK ÖRÖME
A változatosság és az állandóság is évrõl évre jelen van

Dézsi Darinka, a Móricz Zsigmond Színház mûvészének
évadjaiban, hiszen megmutathatja magát zenés elõadá-
sokban (Képzelt riport, 9-tõl 5-ig, Édes Charity), vígjá-
tékokban (A balek, Oscar, A Napsugár fiúk), komoly drá-
mákban (Emilia Galotti, A manó, Macbeth) és gyermek-
darabokban (A palacsintás király, Sárkányölõ Krisztián,
Diótörõ herceg) egyaránt.

A családi szájhagyomány szerint már egészen kis korá-
ban kijelentette, hogy vagy énekesnõ lesz, vagy színész-
nõ. Tudatosan készült a színészi pályára, szolnoki közép-
iskolásként drámatagozatos osztályba járt. Igaz, idõköz-
ben más szakmák is megfordultak a fejében, de közben
nyilvánvaló volt számára, hogy csak a színészetet tudja
elképzelni hivatásaként. A Shakespeare Színmûvészeti
Akadémián végzett operett-musical szakon, hat évig volt
szabadúszó. 2015-ben lett a Móricz Zsigmond Színház
társulatának tagja.

SOK MINDENBE BELEKÓSTOLT

– Sûrû évad áll elõtted, gyakran lépsz majd színpadra
az elõttünk álló idõszakban. Szívesen játszol az óvodá-
soknak és iskolásoknak szóló elõadásokban?

– Szabadúszóként sok mindenbe belekóstoltam: báboz-
tam egészen kicsiknek, évekig játszottam a Hókirálynõ
Meseszínpad csapatával, Nyíregyházán is szinte minden
évadban kapok szerepet a legkisebbeknek szóló elõadá-
sokban. Szeretek gyerekeknek játszani. Ám az idei évad-
ban túlcsordult kicsit a pohár, hiszen három mesében is
játszom, ami a pandémia okozta leállásunk miatt alakult
így. Alapvetõen a hozzám legközelebb álló darabok fel-
nõtt darabok, a Krúdy Kamarában kifejezetten szeretek
színpadra lépni.

– A színmûvész számára mi a gyermekdarabok elõnye,
s mi a hátránya?

– Reggel játszani és énekelni nem annyira esik jól. De a
csillogó szemek kárpótolnak! Amikor tényleg valami va-
rázslatot sikerül összehoznunk, s az idõ megáll és érez-
zük, hogy a kicsik teljes mámorba kerülnek, az az élmény
egész nap velünk marad. Ezért érdemes csinálni!

– Miért ajánlod A púpos lovacskát, s miért a Szaffit a
szülõk, s gyermekek figyelmébe?

– A púpos lovacska izgalmas utazás, csupa szerethetõ
karaktere van a történetnek. Johanna ugyanis egy külön-
leges, púpos lovacska, aki a körülötte lévõ világot nem
igazán ismeri. Azt például tudja, hogy a lovak nem tud-
nak beszélni, de õ bizony tud, és ez rendkívüli bonyodal-
makat okoz a mindennapjaiban. Egy napon elindul a nagy-
világba, ahol jóindulattal és rosszakarattal egyaránt talál-
kozik. Barátokra tesz szert, szorult helyzetekbõl menekül,
és végül megtalálja saját, igazi valóját.

A Szaffi pedig egy sokkal árnyaltabb és izgalmasabb
történet annál, amit általában egy mesérõl gondolunk. A
mi új, zenés elõadásunkat Jókai Mór kisregénye és Dargay
Attila nagysikerû rajzfilmje alapján alkalmazta színpadra
Sediánszky Nóra. Botsinkay Jónás és Szaffi kalandos tör-
ténete a török hódoltság utáni Magyarországon játszódik,
egyik fõszereplõje Jónás, aki korán elveszíti szüleit, ci-
gány mutatványosok nevelik fel, s amikor évekkel késõbb
hazatér, a megálmodott gazdagság helyett csak pusztulás
várja és ellenségek, akik az örökségére és a titkos kincsre
áhítoznak. Cafrinka, a bölcs, öreg cigányasszony, és bá-
jos lánya, Szaffi segítik Jónást, hogy elérje célját. Izgalmas
és tanulságos mese, csodás kollégáimnak köszönhetõen
pedig tele van sziporkázó alakítással!

SZÉP PILLANATOK

– Melyik a kedvenc, ifjúságnak szóló darabod, illetve
szereped?

– Tanárként és rendezõként vettem részt az egyik év-
ben Máriapócson a színjátszó táborban. Egy régebbi ol-
vasmányélményemet rendeztem meg a tiniknek, Janne
Teller Semmi címû mûvét. Imádtam rendezni, s látni, hogy
megszületik egy csapat. Megható volt az is, hogy az anyag
formába öntése ugyanolyan fontos mindenki számára. Szép
pillanatokat sikerült megélnünk... Nagy sikerünk lett, ez
azóta is az egyik legszebb emlékem. Még a mindig kriti-
kus férjem is elmorzsolt egy-két könnycseppet..., de le-
het, hogy nem is õ volt? Nem volt rajtam szemüveg...

– Ebben az évadban milyen elõadásokban láthatunk
téged?

– A púpos lovacska, a Szaffi és a Fából faragott királyfi
címû gyerekdarabokban, a nagyszínpadon pedig a Legény-
búcsúban és az Idétlen idõkig címû musicalben. A
Szindbádban pedig a Hazátlanok címû felolvasószínházi
produkció egyik szereplõje leszek októberben.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

A Szaffi egyik jelenetében a címszereplõ Dézsi
Darinka (jobbra) és Horváth Margit, mint Cafrinka.

(A Móricz Zsigmond Színház archívumából.)
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A PÁLINKA FÕVÁROSA
RÖVID HÍREK

ÉFOÉSZ CSALÁDI NAP

FÓKUSZBAN A
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG

ÕSZI VIGASSÁG
Igazi családi program várta a vendégeket Manda-

bokorban, ahol a Generációk Egyesülete õszi vigas-
ságot szervezett szombaton.

VÉGET ÉRT A STRANDSZEZON,
VASÁRNAP ZÁR A TÓFÜRDÕ IS

Az iskolakezdéssel véget ért a strandszezon Nyíregy-
házán is, a Parkfürdõ augusztus 31-ig fogadta vendégeit,
a Tófürdõ pedig vasárnap estig látogatható.

– Összességében elmondható, hogy jobb szezont zár-
tak a nyíregyházi fürdõk, mint 2020-ban, azonban a
pandémiás helyzet az idei nyáron is erõteljesen éreztette
hatását, és a vendégösszetétel vártnál nagyobb, gyökeres
változását eredményezte – tájékoztatta szerkesztõségün-
ket dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezér-
igazgatója. Ez elsõsorban a külföldi vendégek elmaradá-
sában mutatkozott meg. 2019-ig az Aquarius Park- és Él-
ményfürdõ jellemzõ vendégaránya a szezonban úgy ala-
kult, hogy átlagosan 60 százalékban belföldi, míg 40 szá-
zalékban külföldi vendégek látogatták azt. 2020-ban a
külföldi vendégek aránya 33 százalékra, az idei nyáron
pedig 5 százalékra csökkent, ami azt jelenti, hogy szinte
teljes egészében elmaradt a külföldi forgalom. Mindez
köszönhetõ annak, hogy valamennyi küldõország a bel-
földi turizmusának megerõsítésén dolgozott, a vírustól való
félelem, az utazásokkal, határátlépésekkel kapcsolatos

bizonytalanság, és a hazainál alacsonyabb átoltottság
visszafogták az utazási kedvet.

TÖBB VENDÉGET FOGADTAK

– 2020-hoz képest idén nyáron az Aquarius Park- és
Élményfürdõ 10, a Tófürdõ 24, a Júlia Fürdõ 223, a Für-
dõház pedig 163 százalékkal több vendéget fogadott, de
ennek ellenére látogatószámunk elmarad a várttól. A nyá-
ri idõjárásra alapvetõen nem lehet panaszunk, bár au-
gusztus hónap második fele egyáltalán nem kedvezett a
fürdõforgalomnak. Vendégeinktõl szinte kivétel nélkül
pozitív visszajelzést kaptunk értékeléseinkben, melyek-
ben külön kihangsúlyozták a rendet, a zöldfelületek mi-
nõségét, és a folyamatos takarítást, fertõtlenítést, melyre
kiemelt hangsúlyt fektettünk. Továbbra is nagy figyelmet
szentelünk a higiéniának, fontos hangsúlyozni, hogy a
fürdõzés a járvány szempontjából alapvetõen biztonsá-
gos kikapcsolódási forma, mivel a fürdõvizekhez hasz-
nált fertõtlenítõszerek inaktiválják, így elpusztítják a ko-
ronavírust.

Több mint kétezren vettek részt az „Ez a mi napunk”
Sérült Emberek Napján. Az ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Egyesülete már 16. alkalommal szervezett
egész napos programot a Nyíregyházi Állatparkban.

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyébõl, Budapestrõl, de még a határon
túlról is érkeztek vendégek a családi napra. Ebben az
évben több mint kétezren regisztráltak a programokra, a
családtagoknak is biztosította a részvételt az ÉFOÉSZ.

AKTÍV A KAPCSOLAT

Az egyesület csaknem negyven éve különbözõ szol-
gáltatásokkal segíti a megyében élõ értelmi fogyatékos
embereket és családjaikat. Minden évben kiemelkedõ
programnak számít a Nyíregyházi Állatparkban szerve-
zett „Ez a mi napunk” Sérült Emberek Napja. A nyíregy-
házi önkormányzat és az ÉFOÉSZ között nagyon jó és
aktív a kapcsolat.

– Nagyon nagy munkát végeznek és ezt értékeljük. A
sérült emberekkel való foglalkozás nagyon megbecsülen-
dõ dolog, ezért is támogatja kiemelten az önkormányzat
az egész szociális rendszert. De itt vagyunk az állatpark-
ban, ez is az önkormányzati rendszer része. Fontos, hogy

legyen egy szép napjuk ezeknek a fiataloknak, felnõttek-
nek, akik gondolom már készülnek arra, hogy eljöhesse-
nek ide, az állatkertbe – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyír-
egyháza polgármestere.

KÉT CÉG IS TÁMOGATTA

A vendégek 11 állomáson különbözõ programokon
vehettek részt a családi napon, az arcfestéstõl a ki mit
tud-ig, de volt kézmûves foglalkozás, illetve vendéglá-
tással is készült az ÉFOÉSZ két nyíregyházi cég támoga-
tásának köszönhetõen.

Elsõ alkalommal rendeztek Helló Pálinka napot a Sós-
tói Múzeumfaluban a hétvégén. Nyíregyháza az elmúlt
napokban több szempontból is a minõségi párlatokról
szólt, hiszen a város biztosított helyszínt az Országos
Pálinka- és Törkölypálinka Versenynek is. A megmé-
rettetésen hangzott el az is, hogy Nyíregyháza a pálin-
ka fõvárosa, ezt igazolja, hogy a 13 eredetvédett ma-
gyar pálinkából 3, a kereskedelmi forgalomba helye-
zett minõségi pálinkáknak több mint egyharmada pe-
dig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében készül.

Nyíregyháza volt az elsõ állomása az általános is-
kolásoknak szervezett országjáró közlekedésbizton-
sági oktatási programsorozatnak. A HUMDA Magyar
Autó-Motorsport Fejlesztési Ügynökség Zrt. 13 héten
át járja a megyeszékhelyeket és Budapestet, az okta-
tással aktívan tesznek a súlyos és halálos kimenetelû
közlekedési balesetek számának radikális csökkené-
séért. Nyíregyházán mintegy ezer tanuló sajátította el
a KRESZ-alapismereteket múlt héten.

Ha valaki most lemaradt, intézményi szinten ke-
resheti meg a HUMDA-t, akik az iskolák számára tud-
ják biztosítani a KRESZ-oktatást játékos és interaktív
formában, akárcsak itt, a városi uszoda parkolójában.

A gyerekek részére ugrálóvár, kézmûves foglalkozás,
csillámtetkó, arcfestés és cukorkaágyú segítette a szóra-
kozást. Aki megéhezett, nemcsak gulyáslevesre, de
lapcsánkára is vendége volt a szervezõknek. A Nyíregy-
házi Alapellátás is segítette a rendezvény sikerét. A terü-
let háziorvosa és szakasszisztense pedig szûréseket vég-
zett. – A kulturális programokat a házigazdák kezdték,
majd Kocsis Janika, modern tánc és Takács Nikolas kö-
vette. A napot a Tûz Virágok látványos mûsora zárta.
Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény
sikeréhez – számolt be Vassné Harman Gyöngyi, a tér-
ség önkormányzati képviselõje, aki Vinnai Gyõzõ or-
szággyûlési képviselõvel nyitotta meg a rendezvényt.
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SZOMBATON ISMÉT
CSILLAGFUTÁS

Az OMNIS FORTE Egyesület 2021. szeptember 18-án,
immáron harmadik alkalommal szervezi meg a különle-
ges éjszakai Csillagfutást, amely idén is nemes célt szol-
gál. Az egészség megõrzésén túl minden évben a daga-
natos megbetegedések elleni küzdelem egyik területét is
kívánja támogatni a rendezvény.

HAZAI TORNÁN A RÖPLABDÁSOK

RAJT A
FUTSAL NB II-BEN

Az NB II-ben indul az A Studio Futsal Nyíregyháza csa-
pata. Az együttes az elõzõ két évben Hepp Tamás irányí-
tásával kétszer is megnyerte a bajnokságot a harmadosz-
tályban. A tréner a másodosztályban már technikai ve-
zetõként dolgozik.

– Az NB II-ben már szükség van külön vezetõedzõre, több
feladattal jár a csapat irányítása. Úgy érzem, megtaláltuk a
megfelelõ trénert, és remélem, eredményesek leszünk a
bajnokságban – mondta Hepp Tamás technikai vezetõ.

A vezetõedzõ Gere László lett. A korábbi válogatott lab-
darúgó évekig Belgiumban futballozott, onnan tért haza.

– Ismertük egymást a strandfoci kapcsán, és amikor Tamás
megkeresett, kértem egy hét gondolkodási idõt, majd igent
mondtam. A játékosok többségét ismerem, kicsit nehezíti a hely-
zetet, hogy néhányukra a válogatott miatt nem mindig számít-
hatok, de ez édes teher – mondta Gere László vezetõedzõ.

Folyamatosan készül a szezon rajtjára a Fatum
Nyíregyháza. A nõi röplabdások kerete teljes, egy
horvát légiós csatlakozott az együtteshez. A csa-
pat a héten a hazai rendezésû Fatum Kupán vesz
részt.

Mindenki a fedélzeten. A Fatum Nyíregyháza nõi
röplabdaegyüttesének kerete teljes. Az elmúlt napok-
ban még történt egy változás, a francia légiós ugyanis
sérülten érkezett, és nem is jött rendbe, így szerzõ-
dést bontott vele a klub. Gyorsan kellett cselekedni, a
klub vezetése pedig megállapodott a horvát Maja
Burazerrel. A 188 cm magas ütõ már a többiekkel
tréningezik.

– Szerencsére gyorsan sikerült megfelelõ játékost
találnunk, egy tapasztalt, jó szellemû röplabdást iga-
zoltunk, aki igazi húzóemberünk lesz – mondta Né-
meth Szabolcs vezetõedzõ.

Új játékos a feladó Ana Tiemi is. A korábbi 42-
szeres brazil válogatott játékos pályafutása során volt
már brazil bajnok, kupagyõztes, dél-amerikai BL-
gyõztes, World Grand Prix-gyõztes, illetve U20-as vi-
lágbajnoki címmel is büszkélkedhet. Örömmel fogad-
ta a nyíregyháziak megkeresését.

– Még csak kevés ideje dolgozunk együtt, de úgy
látom, erõsek vagyunk, és nagyon remélem, hogy egy
sikeres szezonunk lesz. Azon vagyunk, hogy egy nagy
klubot építsünk – mondta Ana Tiemi.

A felkészülés a tervek szerint halad. Bár a
játékoskeret alaposan kicserélõdött, mindenki bí-
zik abban, hogy eredményes lesz az együttes a
bajnokságban, a kupában és a Bajnokok Ligájá-
ban is.

– Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy
a Bajnokok Ligájában játszik, természetesen ez
nagyon motivál mindenkit. Még nem tudjuk, hogy
ki lesz az ellenfelünk, de ilyen szinten már nincs
könnyû csapat – mondta Lászlop Alexandra.

Szeptember 17-tõl hazai környezetben vesz
részt a csapat felkészülési tornán, ekkor kezdõ-
dik a Fatum Kupa, mely az országban egyedülál-
ló módon pénzdíjas. A mieink mellett a Balaton-
füred RA, a DVTK-Miskolc, az MTK-Budapest, az
UTE és a szlovák VK-Brusno vesz részt az esemé-
nyen.

– Mindenképpen szerettünk volna lehetõséget
biztosítani a csapatoknak a felkészülésre, a né-
zõknek pedig, hogy láthassák a csapatot. A há-
rom nap során 11 mérkõzést rendezünk. Idén már
hat csapat vesz részt, a jövõben ezt a létszámot
szeretnénk tovább bõvíteni – mondta Litvai Zol-
tán, a Fatum Property Kft. ügyvezetõje.

A Fatum Kupa az országban egyedülálló mó-
don pénzdíjas, 1,5 millió forintot osztanak szét a
csapatok között. A találkozókat a Continental Aré-
nában rendezik.

AKADÁLYVERSENY
SÓSTÓN

A nyíregyházi székhelyû Extreme Trail Hungary
Sportegyesület hétvégén harmadik alkalommal ren-
dezte meg akadályversenyét az Aquarius Élmény- és
Parkfürdõben.

Korán reggel a Magyar OCR (terepakadályfutó)
Sport Szövetség által kiírt bajnoki kiírásba nevezõk
rajtoltak el. Elõbb 8.00 órakor a magyar akadálysport
elit mezõnye, majd 15 perccel késõbb a korosztá-
lyos bajnoki futam résztvevõi álltak a startvonalhoz.
A versenynap ezután a nyílt futamokkal folytatódott.
Elõbb szakaszos rajtoltatással a hosszú, 14 km-es táv,
majd a rövid, 7 km-es etap, de indítottak gyerekfuta-
mot is.

Volt ugrálóvár, népi hagyományõrzõ játékok, Ma-
joros János magyar válogatott triál versenyzõ kerék-
páros mûsorral, a Nyír1Flow pedig street workout be-
mutatóval kápráztatta el a közönséget.

Ebben az évben is a nevezési díjak száz százalékát ajánl-
ja fel a nyíregyházi egyesület a Jósa András Oktatókórház
számára. A Csillagfutáson idén is három távon indulhat-
nak a legkisebbek és a legidõsebbek is, hiszen nincs kor-
osztályos megkötés a sporteseményen. Itt valóban csak a
részvétel számít! Akik úgy érzik, hogy futva nem tudják
teljesíteni 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
különleges megvilágításban lesz részük az indulóknak. A
szervezõk ígérik, autóval, kamionnal, busszal, traktorral
és egyéb egyedi fényelemektõl lesz látványos és egyben
maradandó élmény is a jótékonysági sportesemény. Mind-
emellett számos lendületes színpadi mûsort is megtekint-
hetnek majd az érdeklõdõk. A program 17 órától kezdõ-
dik, míg a legrövidebb táv 18.30-kor startol. Nevezni a
helyszínen is lehet.

A klub vezetése szeretné, ha az NB II-ben az elsõ hat-
ban végezne a gárda, és ott lehetne a rájátszásban. Kö-
zéptávon az élvonalba kerülés a cél. Fõként a megyei fia-
talokra számítanak a csapatnál.

– Amennyire lehet, ragaszkodunk a helyi kötõdéshez, de
igyekeztünk úgy megerõsíteni a csapatot, hogy az elsõ hatban
végezzünk, és ott legyünk a felsõházi rájátszásban – mond-
ta Tenkely Szabolcs, az „A” Stúdió ’90 Kft. ügyvezetõje.

Látványos akadályokon küzdötték át magukat
az indulók
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KULTÚRHÁZAK
ÉJJEL-NAPPAL

A 2021. szeptember 24–26-i hétvégén ismét több száz
kulturális központ, mûvelõdési ház, közösségi színtér várja
az érdeklõdõket országszerte és határon túl is – köztük
Nyíregyházán – változatos és értékes programokkal a 15.
Kultúrházak éjjel-nappal országos rendezvénysorozaton.

VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
Szeptember 24. (péntek)
18.00–19.30 Nito-Jutsu Seishin-Ryu – A két kard isko-

lája (japán kardvívás „kenjutsu”) ingyenes, nyílt óra
Szeptember 25. (szombat)
9.00–12.00 Primavera Balett ingyenes, nyílt óra
16.00Rapid Randi (zártkörû, belépõjegyes)
18.00Kovács Kati ’21 koncert (belépõjegyes)

ALVÉGESI MÛVELÕDÉSI HÁZ
Szeptember 24. (péntek)
8.00–19.00 óráig, szeptember 25-én (szombaton) a

programok idõtartama alatt megtekinthetõ:
– Mészáros Dóra amatõr festõmûvész kiállítása
– Porcelánfejûbaba-kiállítás (részlet)
15.30 A mûvelõdési ház csoportjainak bemutatkozó elõ-

adása:
– Kata tánctanoda bemutató
– Sifu Miló András – önvédelmi bemutató
– Alvégesi Néptánccsoport bemutató
– Vidám Lányok Énekkar
17.00 Ingyenes pilates foglalkozás (regisztrációhoz kö-

tött)
17.00 Tánctanoda bemutatkozó fellépése, majd Tánc-

ház kicsiknek és nagyoknak Antal Roland és Antal Dóra
vezetésével, a Tánctanoda diákjainak közremûködésével

Szeptember 25. (szombat)
10.00–10.30 Tipegõ csoport ingyenes foglalkozása An-

tal Dóra néptáncpedagógus vezetésével: énekes, zenés,
játékos-táncos mozgásfejlesztés 3 hónapos kortól 3 éves
korig (regisztrációhoz kötött)

10.00–12.00 Õszi kézmûves játszóház (5 éves kortól
10 éves korig)

15.30 Ingyenes zumba foglalkozás (regisztrációhoz kötött)
18.00 Kiszner Krisztián és Balog Éva latin tánc bemuta-

tója, majd Táncház a latin dallamok kedvelõinek
Bõvebb információ és regisztráció: 42/462-400

BORBÁNYAI MÛVELÕDÉSI HÁZ
(Nyíregyháza, Margaretta u. 50.)

Szeptember 24. (péntek)
17.30–23.00 Borbányai Folyékony Lekvár (Pálinka) és

Pogácsaverseny
A rendezvény védettségi igazolvánnyal látogatható!

BUTYKAI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS SZABADIDÕ-
KÖZPONT

(Butyka, Benkõ I. u. 1.)
Szeptember 24. (péntek)
10.00–11.00 Játszóház gyerekeknek
15.00–16.00 Kézmûves foglalkozás felnõtteknek
Szeptember 26. (vasárnap)
9.00 Fekete Tibor fotókiállítás megnyitó

JÓSAVÁROSI MÛVELÕDÉSI HÁZ
(Nyíregyháza, Ungvár sétány 33.)

Szeptember 24. (péntek)
10.00 Szöszmötölõ – kézmûves foglalkozás
18.30 Fitt Torna (ingyenes)
Szeptember 25. (szombat)
10.00 Nordic Walking – séta az Erdei Tornapályán (in-

gyenes)

PÁL GYULA TEREM
(Nyíregyháza, Vay Ádám krt. 18.)

Szeptember 24-25. 9.00–17.00
Karl-Otto Weinreich festõmûvész és az Iserlohni

Kultursymposion M Kisplasztikai Gyûjtemény alkotásaiból
válogatott „A világjárvány után is, valahogy mindig van foly-
tatás” címû kiállítás. Megtekintése a fenti napokon ingyenes!

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Dr. Vinnai Gyõzõ (Sz-Sz-B megye 2.
sz. vk. országgyûlési képviselõje) foga-
dóórát tart.

Idõpont: 2021. szeptember 24.,
15.30–17.00 óráig.

Helyszín: Nyíregyháza, Luther u. 3.,
Választókerületi Iroda.

ALZHEIMER CAFÉ
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ ismét meg-

szervezi az Alzheimer Café rendezvényt, mely az Alzhei-
mer betegségben szenvedõk hozzátartozóinak nyújt ta-
lálkozási lehetõséget és tanácsadást.

Idõpont: szeptember 21. 15.00 óra.
Helyszín: Nappali Ellátó Központ, Nyíregyháza, Õz u. 16.
A beszélgetés témái: A demencia tünetei; Az intézmé-

nyi ellátás lehetõségei; Az elkóborlás veszélyei – bûnmeg-
elõzési tanácsok. Ebben az évben megrendezendõ, további
Alzheimer Café találkozási idõpontok a következõk: ok-
tóber 19., november 16.

A programon való részvétel ingyenes! A rendezvényrõl
további tájékoztatás a 06-20/298-3370-es telefonszámon
kérhetõ. A rendezvényen való megjelenés csak védettségi
igazolvánnyal lehetséges.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett

ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói élet-
pálya népszerûsítésére. Idén szeptember 24-én és 25-én 
lehet bepillantani a különbözõ tudományterületek titka-
iba, idén 260 helyszínen, 2652 programba. Az esemény-
sorozatba becsatlakozott Nyíregyháza is.

Szórakoztató, inspiráló elõadásokon, kísérleteken, la-
borbejárásokon és további játékos programokon keresz-
tül minden korosztály megismerkedhet a tudományos ku-
tatás számos új eredményével. Az Európai Unió Bizottsá-
gának Marie Sklodowska-Curie Akciói által kezdeménye-
zett rendezvény legfontosabb célja, hogy a kutatók és fej-
lesztõk sokszínû munkája vonzóvá váljon a fiatalok számá-
ra – fiúknak és lányoknak egyaránt.

Részletes helyszín, programok: https://kutatokejszakaja.hu.

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
Folytatódik a Kelet-Magyarországi Szépkorúak Akadé-

miájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a Váci Mihály
Kulturális Központban. Szeptember 15-e és december 8-a
között tizenkét elõadás nyújt tartalmas kikapcsolódást a
szépkorú városlakóknak. A belépés díjtalan! Az elõadá-
sok kezdési idõpontja: 15.00 óra.

A soron következõ elõadás:
2021. szeptember 22.: Nyíregyháza levegõminõségé-

nek változása az elmúlt 25 évben. Elõadó: Rozinka Zsolt
Illés fõosztályvezetõ, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Fõosztály.

ZENÉS JÁTÉK SZENES
HANNA ÉLETÉRÕL

Szenes Hanna magyar költõ, zsidó származású brit ej-
tõernyõs, izraeli nemzeti hõs születésének 100. évfordu-
lója alkalmából rendeznek emlékestet, melynek során a
költõ életét feldolgozó zenés játék elõadására kerül sor
Percek tánca címmel. Elõadók: Bódi Mónika, Masa Anita,
Masa Tamás, Garai Róbert és a Sabbathsong Klezmer Band.

Idõpont: 2021. szeptember 23., csütörtök 16 óra.
Helyszín: a Hepicentrum rendezvénycsarnok nagyter-

me (Nyíregyháza, Gomba u. 7.). A részvétel ingyenes.

A GENDER IDEOLÓGIÁRÓL
A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Nyíregyhá-

zi Csoportja várja az érdeklõdõket 2021. szeptember
28-án 17.00 órakor tartandó rendezvényére. Elõadó:
dr. Papp Tibor fõhelynök, Nyíregyházi Egyházmegye.
Az elõadás címe: A gender ideológia és következmé-
nyei. Helyszín: a Szent Imre Katolikus Gimnázium,
Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola, Kollégium, Óvo-
da és Alapfokú Mûvészeti Iskola díszterme. A rendez-
vény nyilvános és ingyenes.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, illetve

az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány
idén õsszel is megrendezi az Idõsek Akadémiája prog-
ramsorozatot szeptember 8. és október 13. között a
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Õz utcai
Nappali Ellátó Centrumában. A programom való rész-
vétel elõzetes telefonos regisztrációhoz kötött. Regiszt-
rálni a következõ telefonszámokon van lehetõség: 06-
20/298-3370, 06-20/580-1019. A rendezvényen való
megjelenés csak védettségi igazolvánnyal lehetséges.

Soron következõ elõadás:
2021. szeptember 22. 14.00 óra: Miért fontos a spor-

tolás idõs korban (is)?! Elõadó: dr. Kiss Csaba háziorvos.

ZENÉS ÁHÍTAT
Az evangélikus egyház szeptember 19-én, vasárnap este

18 órakor ismét  zenés  áhítatra  hívja  az  érdeklõdõket az
evangélikus nagytemplomba, ahol Tóth Vajna Zsombor
miskolci orgonamûvész és orvos Froberger, Frescobaldi,
Walther, Buxtehude, Bach és Kuhnau mûveket fog elõadni.

KÖNYVBEMUTATÓ
Balogh Boglárka könyvbemutatójára várják az ér-

deklõdõket szeptember 22-én 16.30-tól. A szerzõvel
Orémusz Maja beszélget. Helyszín: Móricz Zsigmond
Megyei és Városi Könyvtár, Kamaraterem.

BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ
SZEPTEMBERI ELÕADÁSOK

Szombat 16.00
18. – Az elásott kincs,         25. – Dr. RaVaszil

Vasárnap 10.00
19. – Surranó és Brekkenõ,  26. – Misi és Samu
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont „B” épület II.

emeleti bábszínházterme.

WEBBER GÁLA
A nívódíjas Szabolcsi Koncert Fúvószenekar hang-

versenye.
Idõpont: 2021. október 3. 17.00 óra. Helyszín: Nyír-

egyházi Zsinagóga. Mûsoron: Macskák, Az operaház
fantomja, Evita, József és a színes szélesvásznú álom-
kabát.

Közremûködnek: Csernák Mónika, Kazár Tíciána,
Nagy Ricsi – ének, Csernák Tibor – billentyûs hang-
szerek. Vezényel: Bakó Levente mûvészeti vezetõ,
Liszt-díjas trombitamûvész, karmester, Nyíregyháza
Város Díszpolgára. Együttesvezetõ: Suszter Csaba.
Mûsorvezetõ: dr. Kurucz Ákos, a Nyíregyházi Zsidó
Hitközség vallási vezetõje. Jegyek az elõadás napján
a helyszínen válthatók 15.00 órától. A hangverseny
védettségi igazolvánnyal látogatható.
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JUBILÁL A JÓKAI! 3.
1925-tõl már névvel öregbítette hírnevét a Polgári Fiú-

iskola, hiszen Jókai Mór születésének 100. évfordu-
lója alkalmából a város képviselõ-testülete
Szohor Pál fõjegyzõ indítványára úgy dön-
tött, hogy a fenntartásában lévõ iskolát a
nagy mesemondóról nevezi el. Az iskola
bélyegzõjén immár ez a név szerepelt:
Nyíregyházi Községi Jókai Mór Polgá-
ri Fiúiskola.

Az 1932-ben megjelent jubileumi
évkönyvben büszkén tudósítottak az
iskolaalapítás 25. évfordulója alkal-
mából, 1932. június 12-én tartott ün-
nepélyrõl. E negyedszázad módot
adott a visszatekintésre, melynek kö-
zéppontjában Kardos István, az iskola
elsõ igazgatója állt. Rá emlékezett
Szohor Pál is, aki ünnepi beszédét így
fejezte be: „Ha Kardos István szellemét
meg fogjuk tartani változatlanul a jövõre
is, ha égni fog az õ lobogó munkaereje és
szeretete tanárokban és növendékekben egy-
aránt büszke megnyugvással tekintünk ez iskola új
huszonöt esztendeje elé”. Az ünnepély fénypontjaként
az iskola díszkertjében leleplezték Kardos István és Jó-
kai Mór mellszobrait. A mûkõbõl készült alkotások az
iskola volt diákjának, Berky Nándor „mûvészi munkás-

ságának elsõ nyilvános hirdetõi”. (Sajnos ma már csak a
névadó szobra látható.) Érdemes még Osváth Imre

nevét is megemlíteni, mint egykori diákét, hi-
szen Berky mellett õ is beírta magát a város

mûvészettörténetének lapjaira. Mindket-
ten Z. Szalay Pál tanítványai voltak.

A tanulók az iskola négy ifjúsági
egyesületéhez csatlakozhattak. Ezek
közül az önképzõkör, a cserkészcsa-
pat és a sportkör Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem nevét viselte, akirõl
azt az utcát nevezték el, ahol az is-
kola épülete állt. Legrégebben az ön-
képzõkör alakult, 1909-ben. A cser-
készet 1922-tõl hívta zászlója alá a
fiúkat, míg a sportkör 1924-tõl. Ezek

mellett 1922-tõl mûködött a vöröske-
reszt-egyesület is. 1940-ben azonban

már a „Fémet a hadseregnek” akció ke-
retében, fémgyûjtésben kellett jelesked-

niük az osztályoknak, majd 1941-ben 189
fõvel önálló csapatot alapítottak a leventék,

valamint megkezdték a légoltalmi nevelõ-oktató és
gyakorlati munkát is.


