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A borús idõjárás sem szegte a látogatók kedvét, ezrek vettek részt a hétvégén a
Tirpák Fesztiválon. A kétnapos rendezvényen a legnagyobb hangsúlyt ezúttal is az
ételek kapták, félszáz finomság közül válogathattak az ínyencek. Részletek a 6-7.
oldalon.

KÖZEL EZER TÁVHÕS LAKÁSBAN FÛTENEK MÁR NYÍREGYHÁZÁN
Beköszöntött az igazi õsz, szeptember 15-én Nyíregy-

házán is elindult a fûtési szezon, a távhõvel fûtött házak
lakóközösségei ekkortól kérhetik a fûtés elindítását. Szer-
dán már közel 1000 lakásban és 32 középületben fûtöttek.

A fûtési szolgáltatás elindításához írásos megrendelésre
van szükség, amelyet a közös képviselõk eljuttathatnak fa-
xon, e-mailen vagy személyesen az ügyfélszolgálatra. Ezt
követõen legkésõbb 24 órán belül beindítják a fûtést.  Joó
László, az idén 50 éves Nyírtávhõ Kft. igazgatója elmondta,
éppen ezért már nem végeznek olyan beavatkozást, fejlesz-
tést, ami a szolgáltatást, vagy annak biztonságát veszélyez-
tetné. Bár egy héttel ezelõtt még meglehetõsen kicsi volt az
igény a fûtésre, akkor összesen csak három fogyasztó kér-
te a szolgáltatást, szerdán már ez a szám ezerre ugrott.

KÉSZEN ÁLLNAK RÁ

Évente két alkalommal végez elszámolást a használati
meleg vízzel kapcsolatban a Nyírtávhõ, mely idén június-
ban történt meg legutóbb. A korábbi évektõl eltérõen az
elszámoláskor 20 millió forintos befizetési szaldót állapí-
tott meg a szolgáltató, vagyis ennyivel több meleg vizet
használtak el a fogyasztók az elmúlt egy évben. Ennek
oka feltehetõen a pandémia, az otthoni munkavégzés mi-
att több mint 10 százalékkal, vagyis 15 ezer köbméter víz-
zel többet használtak el a fogyasztók.

– A másik elszámolás a 2020–21-es fûtési idõszak el-
számolása, melyet június 30-i határidõvel végeztünk el.
Itt sokkal kevesebb a szaldó, összesen 7 millió forint. Ez
természetesen egy különbséget jelent, van, akinek be kell

fizetnie, és van, akinek vissza kell utalnunk, ennek a je-
lentõs része már meg is történt augusztusban – mondta el
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.

– A következõ elszámolás a meleg vízzel kapcsolatban
jövõ év januárjában lesz, melyet februárban küld majd ki
a fogyasztóknak a szolgáltató – tette hozzá az ügyvezetõ
igazgató, aki azt is elmondta, hogy a Nyírtávhõ már ké-
szen áll a fûtés megkezdésére, annak ellenére, hogy rövid
idõszak állt rendelkezésre a felkészüléshez. Közterületen
már csak az esetleges meghibásodásokat javítják ki, a leg-
nagyobb volumenû munka pedig a folyamatos melegvíz-
mérõ-csere, idén ugyanis 8 ezer eszköz hitelesítése járt
le. A mérõk több mint felét már lecserélték, november
végére pedig a tervek szerint az összessel végeznek.

(Szerzõ: Fehér Attila)

AUTÓMENTES NAPOT TARTOTTAK

Idén huszadik alkalommal rendezik meg
az Európai Mobilitási Hetet, melynek

részeként Nyíregyházán is autómentes
napot tartottak szerdán. A felhívásnak

már többéves hagyománya van a város-
ban. Ezen a napon a környezetbarát és

fenntartható városi közlekedést népsze-
rûsítették.
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90. SZÜLETÉSNAP IDÕSEK AKADÉMIÁJA
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ, illetve az

Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat Alapítvány idén
õsszel is megrendezi az Idõsek Akadémiája programsoroza-
tot szeptember 8. és október 13. között a Nyíregyházi Szoci-
ális Gondozási Központ Õz utcai Nappali Ellátó Centrumá-
ban. A programon való részvétel elõzetes telefonos regiszt-
rációhoz kötött. Regisztrálni a következõ telefonszámokon
van lehetõség: 06-20/298-3370, 06-20/580-1019. A rendez-
vényen való megjelenés csak védettségi igazolvánnyal le-
hetséges. Soron következõ elõadás: Október 6. 14.00 óra:
Miért öregszünk? A táplálkozás és a gyógyító ételek jelen-
tõsége. Elõadó: dr. Móré E. Csaba pszichiáter fõorvos.

INGYENES ÉLMÉNYNAPOT SZERVEZNEK A NYUGDÍJASOKNAK

SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
Múlt héten elkezdõdött a Kelet-Magyarországi Szépko-

rúak Akadémiájának ismeretterjesztõ elõadássorozata a
Váci Mihály Kulturális Központban. Szeptember 15. és
december 8. között tizenkét elõadás nyújt tartalmas ki-
kapcsolódást a szépkorú városlakóknak. A belépés díjta-
lan! Az elõadások kezdési idõpontja: 15.00 óra.

A soron következõ elõadás:
Szeptember 29.: Egészségügyi innovációk – 3D nyom-

tatás az egészségügyben. Elõadó: Bodroginé dr. Zichar
Marianna egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Informa-
tikai Kar, Adattudomány és Vizualizáció Tanszék.

Szabó Lászlót, városunk szépkorú polgárát 90. szüle-
tésnapja alkalmából köszöntötte hétfõn dr. Ulrich Attila,
Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere és So-
mogyi Katalin, a Szociális és Köznevelési Osztály munka-
társa.

Az ünnepelt átvehette Magyarország Kormánya és Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata emléklapját
is. Jó egészséget és hosszú életet kívánunk neki!

SZEPTEMBER 29-ÉN AZ ÁLLATPARKBA VÁRJÁK AZ IDÕSEKET

Idõsek világnapi ünnepséget tartanak
szeptember 29-én, szerdán a Nyíregy-
házi Állatparkban. A korábbi évektõl
eltérõen idén nem zárt térben, prog-
ramokkal színesítve köszöntik az idõ-
seket, hanem szabadtéren, a parkban
ünnepelhetnek majd együtt a vendégek.
Ezen a napon a Volán rásegítõ járatokat indít, hogy zsú-
foltságmentesen juthassanak ki Sóstóra.

Ismét ülésezett az Idõsügyi Tanács, ezúttal a sóstói Pá-
linkaházban vitatták meg az aktualitásokat hétfõn. Töb-
bek között azt is, hogy a közelgõ Idõsek Világnapja alkal-
mából hogyan készüljenek a közös ünneplésre. Az ülés
eredményérõl Telepóczkiné Farkas Márta, a Nyíregyházi
Idõsügyi Tanács titkára számolt be televíziónknak.

ZÁRT TÉR HELYETT SZABADTÉREN

– Ebben a rendkívüli helyzetben, amikor látjuk, hogy a
pandémia még mindig nincs nyugvóponton, és a mi kor-
osztályunkat veszélyezteti, új helyzetet jelent ez az Idõ-
sek Világnapja megszervezése. Nem merjük zárt helyre
hívni idõs társainkat, ugyanis az feszültséget okozna, ha
azt mondanánk, csak oltási igazolvánnyal lehetne jönni.
A döntés értelmében jöhet mindenki, de szabadtéren fo-
gunk találkozni, az állatparkban – hangsúlyozta.

AZ ELSÕ 1500 ÉRKEZÕ MEGLEPETÉST KAP

Az évente megrendezett Idõsek Világnapja kapcsán több
kérdés is felmerült az Idõsügyi Tanács ülésén, a járvány-
ügyi helyzet fokozódása, illetve a fertõzésszámok emelke-
dése miatt nem a hagyományos módon szervezik meg idén
ezt a napot – részletezte dr. Ulrich Attila. – Azt beszéltük
az Idõsügyi Tanáccsal, hogy ezúttal nem a hagyományos
módon, zárt térben rendezzük meg, mûsorral, úgy, hogy
több órán keresztül zsúfoltság legyen. Az állatparkban
könnyebb megtartani a védõtávolságot, ha valaki fontos-
nak érzi. S ott, szeptember 29-én, szerdán osztjuk ki a szo-
kásos meglepetést az elsõ 1500 érkezõnek. Az önkormány-
zat higiénikusan elõkészített élelmiszercsomaggal és szép
figyelmességgel lepi meg a résztvevõket. 9 órai kezdettel
indul egy rövid köszöntõ után a séta, reméljük, jó idõ lesz,
és minél többen eljönnek, várjuk szeretettel a város nyug-
díjasait – mondta az alpolgármester szerkesztõségünknek.

VOLT LEHETÕSÉG BEMUTATKOZNI

Petneháziné Bugán Magdolna javaslata alapján a Ki mit
tud? vetélkedõ az idén is elmarad az ismert pandémiás
viszonyok miatt.

S a városi sportvetélkedõt sem tartották meg az aktuá-
lis, gyülekezést tiltó rendelkezések értelmében. Ennek el-
lenére a nyugdíjasszervezeteknek, -kluboknak számtalan
lehetõsége volt a nyár folyamán, hogy egy-egy területen
szabad téren megmutathassák magukat, és ezt nagy élve-
zettel meg is tették.

(Szerzõ: Fehér Attila)

LAKCÍMKÁRTYA KELL, VÉDETTSÉGI NEM

Fintor Károlyné, az Idõsügyi Tanács sajtóreferense
érdeklõdésünkre kiegészítette: a belépés ingyenes, de
szükség van lakcímkártyára. Védettségi igazolványt
azonban nem kell bemutatni. Az ülésre meghívást
kapott a Volánbusz képviselõje is, akitõl azt kérték,
rásegítõ járatokkal tegye lehetõvé, hogy a reggeli idõ-
pontokban ne legyenek zsúfoltak a Sóstó felé tartó
buszok. Kató József ígéretet tett, hogy az állatparki séta
napján sûrített járatokat biztosítanak a 8-as busz vo-
nalán már reggel 8 órától.
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SZÁMOS DÍJ ÉS ELISMERÉS ÉRKEZETT
NYÍREGYHÁZÁRA 2021-BEN

Számos díj és elismerés érkezett Nyíregyházára 2021-
ben. Legutóbb Az Év Ipari Parkja, valamint a Tehetségba-
rát Önkormányzat díjat kapta meg a város, de a szabol-
csi megyeszékhelyet beválasztották a világ öt legjobb
befektetésösztönzési célpontjai közé; második lett az or-
szágos boldogságtérképen; a Marketing Fõvárosa kitün-
tetést kapta 2020-ban és 2021-ben is; valamint öt éven
keresztül ismerték el Családbarát díjjal az önkormányzat
mûködését. És ezzel a sor még korántsem ér véget.

AZ ÉV IPARI PARKJA

A Külgazdasági és Külügyminisztérium, illetve a Nem-
zeti Befektetési Ügynökség 2020-ban Az Év Ipari Parkja
díjat a Nyíregyházi Ipari Parknak ítélte oda. Az elismerést
Jászai Menyhért alpolgármester vette át az önkormányzat
nevében a Nemzeti Befektetési Ügynökség Gálarendez-
vényén, Budapesten. 

A díjazás célja hagyományosan a kiemelkedõ teljesít-
ményt elérõ befektetõk és vállalatok elismerése volt. Nyolc
kategóriában díjazták azokat, akik elkötelezett tevékeny-
ségükkel kiemelten járulnak hozzá a magyar gazdaság fej-
lõdéséhez.

együttmûködést folytatnak a tehetséggondozó szervezetek-
kel. Az elismerés mellé járó 1 500 000 forint támogatásból
többek között ifjúsági programok és ifjúságpolitikai szak-
mai nap valósulhat meg a Nyíregyházi Ifjúsági Kerekasztal
és a Diákpolgármesteri Iroda közremûködésével. A díj össze-
gének felét a tehetséges gyermekek és fiatalok egyéni vagy
csoportos fejlesztésére, szakmai és anyagi támogatására
fordítja az önkormányzat.

TÖBBÉVES MUNKA VAN MÖGÖTTE
– Nagyon fontos díj mind a kettõ, többéves munka

van mögöttük, ez egyben egy elismerés és inspiráció
is mindazoknak, akik dolgoztak azon, hogy elnyerjük
õket. Ez nemcsak az önkormányzati rendszert jelenti,
annál jóval bõvebb kört. Két alapot hoztunk létre a
Magyar Fejlesztési Bankkal: egy Ipari park fejlesztési
alapot, valamint egy Nyíregyházi vállalkozásfejlesz-
tési alapot, és vásároltunk 88 hektár területet, illetve
még szándékozunk többet, miközben komoly tárgya-
lásaink vannak befektetõkkel. A cél ugyanakkor nem-
csak az, hogy legyen több beruházás és több adóbe-
vétele az önkormányzatnak. Valójában a cél az, hogy
azt az elvándorlást, ami évtizedek óta tapasztalható
az egész megyében, azt megállítsuk, vagy csökkent-
sük – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester. –
Nagyon sokat nõtt a Nyíregyháza név, a brand az el-
múlt 10 évben. A várost felemeli ezeknek a díjaknak a
sorozata. A boldogságtérkép, amit megrajzoltak, az
pedig azt hozta ki, hogy a második legboldogabb város
Magyarországon Nyíregyháza. Ehhez kapcsolódik, ta-
lán már az élhetõ város kategóriájában, hogy a kulturá-
lis turizmus díjat az Art is Business nekünk adományoz-
ta, úgy, hogy 15 várost vizsgált Magyarországon. Tíz
évvel ezelõtt talán be se kerültünk volna a 15 vizsgált
város közé, most pedig az elsõk lettünk.

DÍJAK, ELISMERÉSEK A KÖZELMÚLTBÓL

– A Financial Times divíziója, az FDI Intelligence glo-
bális felmérésén a 2021/2022-es évadban Nyíregyháza

felkerült a világ 5 legjobb befektetésösztönzési célpont-
jainak listájára a feltörekvõ városok kategóriában. A lap
számos tényezõt vizsgál az egyes kategóriák összeállítá-
sakor, mint például helyi gazdaságfejlesztést, a befek-
tetésösztönzést elõsegítõ intézkedéseket, ezt segítõ he-
lyi szervezetek meglétét, vagy az elmúlt években végre-
hajtott gazdaságfejlesztést szolgáló fejlesztéseket.

– A Jobb Veled a Világ Alapítvány és az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Kutatócsoportja 2020. április 1. és
2021. március 15. között online felmérést végeztek. Az
ennek nyomán megrajzolt 2020–21-es „Boldogságtérkép”
szerint Nyíregyháza az ország 2. legboldogabb városa a
megyeszékhelyek közül.

– Nyíregyháza nyerte 2020-ban az Art is Business Kul-
turális Turizmus díjat. Az Art is Business díjat második
alkalommal adta át a mûvészeti és forprofit világ együtt-
mûködéseivel foglalkozó Art is Business Magazin. Az el-
ismerés abból a célból jött létre, hogy kiemelje azon vál-
lalatokat és magánszemélyeket, akik példaértékû módon
mûködtek együtt az adott évben a kulturális világgal.

– 2020-ban Nyíregyháza 25 nevezésébõl 19 elismerés-
ben részesült, azaz a legtöbb Városmarketing Gyémánt
díjat nyerte el. Városunk ezzel kiérdemelte a  Marketing
Fõvárosa kitüntetõ címet. 2021-ben 20 Városmarketing
Gyémánt díjjal ismét kiérdemelte (megtartotta) a Marke-
ting Fõvárosa címet.

– A Magyar Marketing Szövetség Sportmarketing Tago-
zata második alkalommal díjazta az év legjobb sportmar-
keting megoldásait. A Covid-19-re adott legjobb társa-
dalmi válasz speciális kategóriájában ezüst minõsítésben
részesült a „Mozdulj Nyíregyháza!”, az önkormányzat ál-
tal szervezett térítésmentes mozgásprogram-sorozat.

– 2016-ban az Emberi Erõforrások Minisztériuma által
Családbarát díj elismerésben részesült az önkormányzat,
majd 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban újra.

– 2018-ban, a Családok Évében önkormányzatunk el-
nyerte a Nagycsaládosok Országos Egyesülete által meg-
hirdetett legrangosabb önkormányzatoknak ítélhetõ civil
elismerést, a Családbarát Önkormányzat díjat.

A 127 hektáros nyíregyházi, déli ipari parkot az elmúlt
években számos vállalat választotta székhelyéül. Az ön-
kormányzat sikeres befektetésösztönzési politikájának, a
Nyíregyházi Ipari Park Kft. létrehozásának és eredményes
mûködésének köszönhetõen pedig csak egyre népszerûbb
a cégek körében.

TEHETSÉGBARÁT ÖNKORMÁNYZAT

Nyíregyháza MJV Önkormányzata Tehetségbarát Ön-
kormányzat díjat nyert a családokért felelõs tárca nélküli
miniszter megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ
Nonprofit Kft. által kiírt pályázaton. Az elismerést szep-
tember 9-én Jászai Menyhért alpolgármester vette át a
„Bonis Bona” – A nemzet tehetségeiért” díj, valamint a
Tehetségbarát Önkormányzat díj ünnepélyes átadógálá-
ján Novák Katalin családokért felelõs tárca nélküli minisz-
tertõl. A díjat azok az önkormányzatok vehetik át, ame-
lyek alapfeladataikon túl aktív tevékenységükkel segítik a
tehetséges fiatalok felkutatását, támogatását, példamutató

Bartók Dávid ügyvezetõ, dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter és Jászai Menyhért alpolgármester
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Hagyj magadnak egy kis szusszanásnyi idõt!
Aligha van annál nehezebb idõszak,

mint amikor a gyermekünket elõször bíz-
zuk rá másokra. Az elszakadás egyálta-
lán nem könnyû, ahogy a megfelelõ bölcsi
megtalálása sem. Számos kérdés
vetõdhet fel ilyenkor ben-
nünk: vajon vigyáznak
majd rá eléggé? Megfele-
lõ módon fejlesztik majd?
A Gyermekéden Családi
Bölcsõdét pont azért hoztuk létre Nyír-
egyházán, hogy Te nyugodtan térhess
vissza a munkahelyedre. Anélkül, hogy
percenként néznéd a telefonodat, vagy
gyötörne a bûntudat.

 
Ne aggódj, gyerkõcödet egy percig sem

fogja kerülgetni az unalom! Kis létszámú
csoportjainkban garantált a jó hangulat:
pillanatok alatt, felszabadultan szerez
majd új barátokat, miközben kollégáink
könnyedén, játszva fejlesztik majd képes-
ségeit. Hiszen szakképzett nevelõink min-
den egyes nap azért dolgoznak, hogy a
gyermekek koruknak megfelelõen csepe-
redhessenek mind mentálisan, mind pe-
dig fizikálisan.

Ennek érdekében a foglalkozások so-
rán nagy figyelmet fordítunk arra, hogy
hozzájárulhassunk:

– beszédjük,
– mozgáskoordinációjuk,
– kognitív észlelésük,
– érzékelésük, figyelmük,
– szem-kéz koordinációjuk fejlõdésé-

hez.
Na, de mégis mivel is foglalkozunk a

mindennapokban?   
Megtanítjuk õket evõeszközzel enni,

színezünk és rajzolunk, kézmûveskedünk,
a szülõk gyermekkorát idézõ diavetítõ se-
gítségével pedig mesélünk Nekik, és még

virágot is ültetünk! Sõt, zenebölcsinkben
még énekelünk és zenélünk is! Na és per-
sze ezen kívül számos egyéb játék is van
ám a tarsolyunkban!

Tisztában vagyunk vele, hogy
minden gyermek másfajta
figyelmet igényel. Ponto-
san emiatt a személyre sza-
bott törõdésben hiszünk és
ehhez egy olyan színes és

ingerekben gazdag környezetet igyek-
szünk megteremteni, amely a családias
légkört még inkább biztosítja számukra.

Az általános tapasztalat a bölcsikkel
kapcsolatban igen vegyes. De mi hisszük
és valljuk, hogy az általunk képviselt já-
tékos fejlesztésen, feltétel nélküli szere-
teten alapuló nevelés bizony meghozza
gyümölcsét. Számunkra nincs is nagyobb
elismerés annál, mint mikor látjuk, hogy
a gyermekek pityergés helyett bizony ka-
cagva rohannak a bejáratunk felé.

Nevelési év közben is folyamatos a fel-
vétel, amelynek díja 25 000 Ft + étkezés
havonta. Gyertek, nézzetek be bátran a
belvárosban található, könnyen megkö-
zelíthetõ bölcsõdénkbe! Várunk titeket
Nyíregyházán, az Új u. 27/B szám alatt.
Vagy hívjatok minket a 06-20/411-9765-
ös telefonszámon!

ELKELT AZ ÖSSZES SÁTORGARÁZSHELY NYÍREGYHÁZÁN

Ahogy beköszönt az õsz, majd a hideg, téli idõjárás,
egyre több sátorgarázst látni a város több pontján, ugyanis
sokan vannak, fõként a társasházak környékén, akik nem
tudják megoldani, hogy fedett helyen tárolják gépkocsi-
jukat. Számukra jó megoldás lehet a ponyvagarázs, azon-
ban ezek száma korlátozott Nyíregyházán. Rendelet ha-
tározza meg, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. maximum
190 darab sátorgarázs felállítására adhat engedélyt, mely
az idén már meg is történt. Így már nincs lehetõség újabb
kérelmek elfogadására.

– Az a városlakó, aki sátorgarázst szeretne felállítani
közterületen, annak kérelemmel kell fordulnia a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-hez – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szer-

kesztõségét Barca Balázsné, a társaság parkolási csoport-
jának vezetõje. A szükséges kérelmet a NYÍRVV Nonprofit
Kft. honlapjáról lehet letölteni (letölthetõ nyomtatványok
fül alatt), majd a kitöltött dokumentumot ezt követõen el
kell juttatni személyesen, e-mailben vagy postai úton.

– Személyesen: Parkolási Ügyfélszolgálat (4400 Nyír-
egyháza, Hõsök tere 9. fszt./1.),

– e-mailben: varosuzemeltetes@nyirvv.hu vagy 
parkolo@nyirvv.hu  címre,

– postai úton: 4403 Nyíregyháza, Pf. 14.

Sátorgarázsokat október 15. és április 15. között lehet
felállítani és használni, de az „építésre” szigorú szabá-
lyok vonatkoznak.

190 DARABBAN MAXIMALIZÁLTÁK

– Rendelet határozza meg, hogy maximum 190 darab
sátorgarázs felállítására adhatunk engedélyt, mely az idén
már meg is történt. Így sajnos már nincs lehetõsége társa-
ságunknak újabb kérelmek elfogadására – tette hozzá a
csoportvezetõ, kiemelve, hogy a legtöbb engedélyt a
Jósavárosba (Ungvár sétány) és Örökösföldre adták ki, ott
is a Fazekas János térre, valamint a Törzs utcára.

A tulajdonosok április 15-ig használhatják a sátorgará-
zsokat, az ezek elõtti terület tisztán tartása az õ feladatuk
és semmiféle gyúlékony és robbanásveszélyes osztályba
tartozó anyagot nem tárolhatnak benne.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÁLLAMI ELISMERÉS

EZREK AZ IDEI TIRPÁK FESZTIVÁLON

KIÁLLÍTÁS A KONZULOKRÓL

Nyolcadik alkalommal szervezték meg Nyíregyházán
a Tirpák Fesztivált. Idén új helyszínen, a Sóstói Múze-
umfaluban, hagyományos népi ételekkel és programok-
kal várták az érdeklõdõket. A gasztrorendezvény két-
napos volt, több ezren látogatták meg a skanzent a hét-
végén. Az érdeklõdõk több mint 50-féle étel közül vá-
laszthattak.

zék magukat. Külön kiemelném a fiatalokat, akiket vá-
runk vissza. Ennek a ciklusnak a meghirdetett polgármes-
teri programja, hogy a gazdaságfejlesztés színvonalas le-
gyen, szakképzett munkaerõt igénylõ, mindemellett pe-
dig jól fizetõ munkahelyeket teremtsünk a városunkban.
Egy olyan várost akarunk, ahol jól érzik magukat a fiata-
lok. Reméljük, ehhez hozzátesz a Tirpák Fesztivál is, amin

A Tirpák Fesztivál iránt óriási volt az érdeklõdés. Egész
nap, folyamatosan érkeztek a látogatók. A környéken élõ-
kön kívül külföldi vendégek is részt vettek a fesztiválon és
érdeklõdve várták a hagyományos magyar ételek kóstolá-
sát. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a ren-
dezvényen elmondta, továbbra is az a célja, hogy Nyír-
egyháza folyamatosan fejlõdjön és ezért mindent meg-
tesz a városvezetés.

–  Nagyon sok lemaradása volt a városnak, ebbõl már
sok mindent sikerült behozni, de még nem mindent. Új
lehetõségek is nyíltak, azokat szeretnénk kihasználni.
Minden egy irányba mutat, hogy a nyíregyháziak jól érez-

ezúttal a Testvér- és Partnervárosi Találkozón részt vevõ
külföldi delegációk és képviselõik is jelen voltak.

ELKÉSZÜLT A VÁROS SÜTEMÉNYE IS

A Tirpák Fesztivál legkedveltebb része a város sütemé-
nyének megkóstolása. Idén is a Sipkay Barna középiskola
készítette a desszertet, ez alkalommal 1600 adag szilvás-
diós tirpák pitét osztottak ki.

A rendezvény vasárnap is folytatódott a Sóstói Múze-
umfaluban, a második napon 25 civil fõzõcsapat kínált
hagyományos tirpák ételeket és mérte össze fõzõtudását.

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje állami kitüntetést
kapott Barabás László tiszteletbeli osztrák konzul. A ran-
gos elismerést a magyar–osztrák oktatási, kulturális, tu-
dományos és gazdasági kapcsolatok ápolásában vállalt
példaértékû szerepe elismeréseként ítélték neki.

2020-ban az Arany Érdemrend az Osztrák Köztársaság
Szolgálatáért kitüntetést is megkapta Barabás László a szom-
szédos országban. Az ünnepségen az is elhangzott, Ma-
gyarországon jelenleg hét tiszteletbeli konzulja van Auszt-
riának, közülük mindössze kettõ a Dunától keletre, nagy
részük inkább a nyugati országrészben tevékenykedik. Vi-
lágszerte pedig közel 180 osztrák tiszteletbeli konzul él.

Tisztelet a tiszteletbeli konzuloknak címmel nyílt kiállí-
tás a Kállay Gyûjteményben. A Külgazdasági és Külügymi-
nisztérium gondozásában álló vándortárlatot elõször a Nyír-
egyházán élõk láthatták (keddig), ami Barabás Lászlónak
köszönhetõ, õ Ausztria tiszteletbeli konzulja, ezt követõen
pedig az ország több pontján, illetve határainkon túl is be-
mutatják. A kiállítás megnyitóján részt vettek annak a tíz
partner- vagy testvérvárosnak a képviselõi, akikkel délelõtt
a városházán ünnepélyes keretek között erõsítették meg a
már hosszú évek, évtizedek óta mûködõ kapcsolatokat.

NAGYKÖVET AZ APÁCZAIBAN

2020 szeptemberében indult el a francia kéttannyelvû
képzés a Nyíregyházi Apáczai Csere János Általános Is-
kola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában. 2021 szeptembe-
rében már a második elsõ osztály kezdte meg tanulmá-
nyait az ország elsõ és egyetlen francia kéttannyelvû ál-
talános iskolájában. A francia nyelvet tanuló diákokat múlt
pénteken a magyarországi nagykövet és a Francia Inté-
zet kulturális attaséja köszöntötte.

– Én nagyon örülök annak, hogy kéttannyelvû az Apá-
czai, mindez azt mutatja, hogy a gyerekek, a felnõttek, a
tanárok és Nyíregyháza városa vonzónak találja ezt a nyel-
vet. A külképviseleten, üzemekben, gyárakban számítunk a
nyelvtudásukra. Itt, Nyíregyházán például a Michelin régóta
támogatója ennek a programnak, az iskolának és a francia
nyelv tanulásának. Nagyon fontos a nyelvek változatossága.
Tudjuk, hogy angolul nagyon sokan beszélnek, de más nyel-
veket is érdemes tanulni. Például magyarul vagy franciául –
fogalmazott a francia nagykövet, Pascale Andréani.

Dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Pintér István, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium tiszteletbeli konzu-

li ügyekért felelõs miniszteri biztosa
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Ritkán látni olyan hosszú és tartalmas étlapot, mint
amilyen hétvégén, a Tirpák Fesztiválon fogadta a vendé-
geket. A Sóstói Múzeumfalu 2 napra szabadtéri étterem-
mé alakult át, ahol aligha lehetett kóstolni klasszikus hús-
levest, vagy éppen rántott húst zöldséges burgonyával,
volt azonban minden más, ami egykoron a tirpákok asz-
talán is megfordulhatott: õzgulyás petrezselymes halus-
kával vagy éppen búbos kemencében sült tirpák házikol-
bász hagymás törtpaszullyal. A nagycserkeszi Kósa Krisz-
tián mesterszakács 2013 óta minden évben fakanalat ra-
gad a fesztiválon, ahol az ételei akkora sikert aratnak,
hogy idén már ötödjére állhatott fel a képzeletbeli dobo-
gó legfelsõ fokára.

A tirpákok egykoron azt ették, ami megtermett a kert-
ben: burgonyát, kukoricát, babot, csicsókát, káposztát, ki-
egészítve a ház körül tartott állatok tejével és húsával.
Ahogy dr. Bodnár Zsuzsanna is fogalmazott tirpák népi
ételekrõl szóló könyvében, rájuk nem hatott  az „úri” 
konyha, s a szegénység-gazdagság szabta meg, hogy a
családi gazdaságban termelt javakból mi kerül az asztal-
ra. Ezt tartotta szem elõtt étlapja összeállításakor a nagy-
cserkeszi Kósa Krisztián mesterszakács is, aki a kezdetek-
tõl részt vesz a Tirpák Fesztiválokon.

KEMENCÉBEN SÜLT A HÁZIKOLBÁSZ

– 2013-ban volt az elsõ Tirpák Fesztivál, és tulajdon-
képpen azóta akárhányszor megrendezték, mindig ott vol-
tam és fõztem, szem elõtt tartva, hogy egykoron mi került
a tirpák asztalra – idézte fel az elõzményeket Kósa Krisz-
tián. – Az évek folyamán készítettem már házinyulat, töl-
tött galambot, sütöttem marhát, de volt, hogy a gyöngy-
tyúkot választottam alapanyagnak. Idén 600 adag õzgu-

A KÖRMÖS-CSÜLKÖS „KÁPUSZTÁTÓL” A GYÖNGYTYÚKIG: SORRA
NYERI A TIRPÁK FESZTIVÁLOKAT A FIATAL MESTERSZAKÁCS

„HAJNALI HÁROMKOR KEZDTÜNK”

Bár a látogatók már a kész ételekkel szembesültek a
Tirpák Fesztiválon, ezt azonban nagy elõkészületek elõz-
ték meg. Krisztián azt mondja, õk hajnali háromkor kel-
tek, fél hatkor pedig már fõtt az étel a skanzenben.

– A fesztivált megelõzõ nap mindent összevágtam, a
zöldséget, a szalonnát, de a többit már kint folytattuk.
Bár nagyon fárasztó volt, hiszen annyi cuccal mentünk
ki, hogy teherautóra volt szükség, de megérte, hiszen
végig sor állt a sátrunknál és minden étel elfogyott, pe-
dig kolbászból is 270-et töltöttem. Hangsúlyt fektettünk
a díszletre is, úgy nézett ki a portánk, mint egykoron
egy tirpák porta. Mindemellett pedig gondoltunk a leg-
kisebbekre is, õket kukoricamorzsolással és kifestõvel
vártuk.

„KERESNEK, HOGY: HOL VAGYOK”

– Sok telefonhívást kaptam, és több olyan idõs hölgy
is meglátogatta a portánkat, aki minden évben megke-
res, mert az én fõztömet szeretné megkóstolni.

Krisztián 2004 óta fõz hivatalosan is, 9 éve pedig le-
tette a mesterszakács vizsgát. Készített már vacsorát az
Év embere gálára, részt vett mestervacsorákon, indult
grillversenyeken, 2017-ben pedig gasztronómiai érdem-
díjat vehetett át munkásságáért. Azt mondja, szeretni
és becsülni kell ezt a szakmát, persze szükség van ki-
tartó munkára és szorgalomra is, ami a siker nyitja. Leg-
alábbis a Tirpák Fesztivál történelmében mindenkép-
pen!

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

lyást petrezselymes haluskával, búbos kemencében sült
tirpák házikolbászt hagymás törtpaszullyal – kaptam egy
kemencés portát a múzeumfaluban –, és körmös-csülkös
kápusztát gerslivel készítettek a „nagycserkeszi tirpákok”,
ugyanis ez volt a csapatnevünk: segítettek barátok, a gye-
rekeink és két tanulóm is.

„JÖVÕRE AKÁR A KICSIK IS FÕZHETNEK”
– A csapatunk tagjai voltak gyerekek is, akik jövõre

akár már önállóan is indulhatnak. Már nagyon érdek-
lõdõek, kíváncsiak voltak, mi hogy készül, és biztos
vagyok benne, sikerülne elkészíteniük valami finom-
ságot, fõleg, ha elõtte lepróbáljuk.
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TESTVÉR- ÉS PARTNERVÁROSOK TALÁLKOZTAK NYÍREGYHÁZÁN

A pandémia miatt csak hosszú idõ után vált lehetsé-
gessé, hogy ismét személyesen találkozzanak Nyíregy-
háza testvér- és partnervárosainak képviselõi. Erre most
szerencsére újra lehetõség adódott szeptember 16–20.
között, a Tirpák Fesztivál keretében ugyanis Testvér- és
Partnervárosi Polgármesteri Találkozót tartottak a sza-
bolcsi megyeszékhelyen, ahová Iserlohn, Rzeszów,  Szat-
márnémeti, St. Pölten, Gorlice, Presov, Bielsko-Biala,
Beregszász, Ivano-Frankivsk és Nagykapos delegációi
érkeztek.

A találkozó legfõbb célja az
volt, hogy a partnerek jobban
megismerhessék egymást, új
lendületet kapjanak a nemzet-
közi kapcsolatok, valamint
hogy tovább lehessen építeni
az elmúlt években elért ered-
ményeket. Az együttmûködé-
sek erõsítése mellett a baráti
kapcsolatok ápolása is kiemelt
szerepet kapott a hétvégi ese-
ményen. Múlt pénteken, a
városházán tartott megnyitón
dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter örömmel mondta el a vendégeknek, hogy szerencsére
az elmúlt idõszakban – a pandémia nehézségei ellenére –
is folyamatosak voltak a fejlesztések Nyíregyházán.

– Nyíregyházán a nagyon szigorú védelmi intézkedé-
sek mellett is jól mûködött a város, nem álltak le a fejlesz-
tések, jelenleg is több mint 30 helyen folyik valamilyen
beruházás. Számunkra nagyon fontosak a testvérvárosi
kapcsolataink, és mi készülünk arra, hogy amint lehet,
folytassuk azt a nagyon széles körû élõ kapcsolatrendszert,
amelyet az intézményeink folytattak, különbözõ találko-
zókkal. Ráadásul nemsokára elindul a következõ európai
uniós fejlesztési ciklus, amiben remélem, hogy újra együtt
tudunk majd dolgozni és pályázatokat benyújtani.

ISERLOHN: VÁROSAINK HIDAT ÉPÍTETTEK
EGYMÁS KÖZÖTT

Az együttmûködési megállapodások megerõsítésére is
sor került a jubiláló városokkal, így Nyíregyháza és Iserlohn
30 éves, Nyíregyháza és Rzeszów 25 éves, Nyíregyháza

és St. Pölten 20 éves, valamint Nyíregyháza és Gorlice 15
éves kapcsolata alkalmából újabb nyilatkozatokat írtak alá

a felek az együttmûködés
meghosszabbítására és meg-
erõsítésére.

– Az együttmûködésünk
kezdete óta a városaink hi-
dat építettek egymás között.
A partnerségünk a kultúra
mezején jött létre, mára már
35 éve létezik, és még min-
dig folyamatosan meg van
töltve élettel. A diákcsere
programok mellett a külön-
bözõ szintû kulturális, zenei
és sportprogramok határoz-
zák meg a partnerségünket,

melynek részét képezi a testvérvárosi együttmûködé-
sen dolgozó önkéntesek munkája is. Nyíregyháza ezek
mellett mindig is Iserlohn megbízható partnere volt az
uniós programokban  – méltatta a testvérvárosi kapcso-
latot Michael Joithe, Iserlohn polgármestere.

RZESZÓW: SZÉP EMLÉKEKET
KÖSZÖNHETÜNK EGYMÁSNAK

A találkozón Nyíregyháza
25 éves testvérvárosa, Rze-
szów alpolgármestere, Jolanta
Kazmierczak is részt vett, aki
elmondta, már számtalan
szép emléket köszönhetnek
egymásnak a városok.

– Nyíregyháza és Rzeszów
negyedszázada dolgozik
együtt a kultúráért, a tudomá-
nyért és a gazdaságért, több,
a városaink lakói számára
fontos ügyért. A 2021-es év
különösen jelentõs számunk-
ra, hiszen a városaink közötti
partnerségi megállapodás aláírásának 25. évfordulóját ün-
nepeljük. Köszönjük az együttmûködést, de mindenekelõtt
a barátságot, a nyitottságot, és persze minden közös pro-
jekt megvalósítását.

BEREGSZÁSZ: GAZDAG TARTALOMMAL
TÖLTÖTTÜK MEG A KAPCSOLATOT

Babják Zoltán, Beregszász
polgármestere a 2007 óta tar-
tó konstruktív és baráti kap-
csolatot méltatta a Testvér- és
Partnervárosi Polgármesteri
Találkozón.

– Nagyon büszke vagyok
arra, hogy ez ido alatt gazdag
tartalommal tudtuk feltölteni
ezt a kapcsolatot. Van egy kö-
zös vállalatunk, amit Nyíregy-
háza önkormányzata önzetle-
nül támogat, ennek köszönhe-
tõen a Nyírségvíz és a bereg-

szászi vállalatunk hatékonyan tud tovább mûködni, an-
nak a gazdasági mutatóit évrõl évre képes gyarapítani.

Dr. Kovács Ferenc

Michael Joithe

Jolanta Kazmierczak

Babják Zoltán

Vitenko Mykola

IVANO-FRANKIVSK:
ÚJRA LÁTJUK A LEHETÕSÉGET

Az ukrajnai Ivano-Fran-
kivsk város alpolgármestere,
Vitenko Mykola elmondta, a
két város között széles körû az
együttmûködés, amely folya-
matosan fejlõdik. Az elmúlt
idõszakban számos területen,
többek között a kultúrában, a
szociális és gazdasági terüle-
ten, valamint az üzleti életben
és a közös projektekben is ér-
tek el sikereket a testvérváro-
sok.

– Egy hosszabb szünet után
végre újra látjuk a lehetõsé-

geket arra, hogy a városaink polgármesterei az együttmû-
ködésüket egy újabb szintre emeljék,  köszönjük ezt.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási

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.
október 5. 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 érvé-
nyes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármes-
teri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épü-
let I/150. sz. irodahelyiségében vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu hon-
lapról. További információ kérhetõ személyesen, vagy telefonon (42/524-540;
42/524-524/334 m.) ügyfélfogadási idõben.

NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ SZÜLÕI ÉRTEKEZLET
AZ ÉRDEKLÕDÕKNEK

A nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium, Két
Tanítási Nyelvû Általános Iskola, Kollégium, Óvoda és
Alapfokú Mûvészeti Iskola beiskolázási szülõi értekez-
leteket tart az intézménybe készülõ diákok szüleinek.

Az 5. és a 9. évfolyamra jelentkezõk számára a szü-
lõi értekezlet ideje és helye: 2021. szeptember 29.
(szerda) 16 óra 30 perc, az intézmény (Nyíregyháza,
Ungvár sétány 19.) díszterme.

Az elsõ évfolyamra jelentkezõk számára a szülõi
értekezlet ideje és helye: 2021. október 4. (hétfõ) 17
óra, az intézmény (Nyíregyháza, Ungvár sétány 19.)
díszterme.

Az intézmény nyílt napot tart az 1., 5. és 9. évfo-
lyamba készülõ diákok számára 2021. október 12.
napján, ahol a diákok részt vehetnek a tanórákon és
megismerhetik az intézményt testközelbõl.

Az intézmény a következõ tanévben a megszokott
általános képzés és a tagozatok (matematika, bioló-
gia/kémia) mellett  9. évfolyamon  elindítja az  angol,
német tagozatot (heti 7 órában)!

5. évfolyamon a nyolcosztályos gimnáziumi osz-
tály (matematika, bölcsészet tagozat) mellett az álta-
lános képzés és a nyelvi (angol, német) tagozat várja
a tanulókat.

Elsõ évfolyamon a kisdiákok az általános képzés és a
két tanítási angol nyelvi képzések közül választhatnak.

Közel 180 vendég érkezett a nyíregyházi testvérvárosi
találkozóra, melynek keretében a fiatalokat érintõ leg-
fontosabb problémákat dolgozták fel egy háromnapos
konferenciasorozat keretében. A témák között szerepelt
a környezetvédelem, az érdekképviselet és a vélemény-
nyilvánítás témaköre is, melyekrõl a Nyíregyházával
együttmûködõ külföldi városokból érkezõ diákok, peda-
gógusok és képviselõk tartottak elõadásokat a szabolcsi
megyeszékhelyen.

Rácz Zsófia fiatalokért felelõs helyettes államtitkár an-
gol nyelvû elõadása nyitotta meg a szekciómunkát a
nyíregyházi testvérvárosi találkozón, melyen egy ifjú-
sági parlamenti fórum keretében találkozhattak Nyíregy-
háza testvérvárosainak és együttmûködõ városainak
képviselõi.

– Megtisztelõ számunkra, hogy közel 180 vendéget fo-
gadhatunk itt, ezen a rendezvényen különbözõ külföldi
országokból, és megtisztelõbb, hogy a nehéz idõszak el-
lenére is eljöttek Nyíregyházára és képviselik városaikat.
Fontos ez a testvérvárosi találkozó abból a szempontból
is, hogy a már meglévõ testvérvárosi kapcsolatokat ápol-
juk, nemcsak a döntéshozók, hanem a fiatalok is, és akár
új kapcsolatokat is kialakíthassunk – mondta el Ecsedi
Noémi, Nyíregyháza diákpolgármestere.

BEILLESZTIK AZ IFJÚSÁGPOLITIKÁBA

– A fiatalokat érintõ lokális és európai uniós problémák-
ról szóltak a szekciómunkák, többek között a környezet-

védelem, az érdekképviselet és a véleménynyilvánítás té-
makörében. A rendezvény hozzájárul ahhoz is, hogy a
városvezetés az ifjúságpolitikájába be tudja illeszteni az
itt elhangzott észrevételeket – errõl már dr. Ulrich Attila
beszélt a rendezvényen.

– A személyes kapcsolatoknál nincsen jobb, nem he-
lyettesítheti a digitális kapcsolat, látszott az itt lévõ ven-
dégeken is, hogy az igény már erõs volt bennük, hogy
Nyíregyházán megjelenhessenek. A városvezetés is ab-
ban eltökélt, hogy minél többen jöjjenek ide hozzánk, hogy
újra bemutatkozhassunk.

A nemzetközi találkozón részt vettek többek között
Iserlohn, Bielsko-Biala, St. Pölten, Rzeszów, Csíkszent-
simon és Szatmárnémeti képviselõi is.
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ÚJABB FEJLESZTÉS SÓSTÓN: MEGÚJUL A REKORTÁN FUTÓPÁLYA
A Sóstói-tó körül 2010-ben kialakított rekortán idén új

burkolatot kap, összesen 852 négyzetméteren újul meg,
közel 50 milliós önkormányzati forrásból. A fejlesztés még
õsszel, október végén befejezõdhet. A kivitelezõ a na-
pokban átvette a munkaterületet, így már elkezdõdhe-
tett a rekonstrukció. Elõször az alapot készítik el, majd
ezt követõen alakítják ki a pályát.

Mint ismert, a Sóstói-tó körül lévõ rekortánpálya elsõ
üteme 2010 elején készült el, az elmúlt 10 év alatt azon-
ban elhasználódott, tönkrement. A NYÍRVV Nonprofit Kft.
az önkormányzattal ezért úgy döntött, hogy idén felújít-
ják.

– A rekortánpálya felújításához önkormányzati forrást
kaptunk. Augusztusban meg is kötöttük a kivitelezõi szer-
zõdést, ennek értelmében pedig 852 négyzetméter felüle-
ten újulhat meg – mondta el Dicsõ Péter, a társaság közte-
rület-kezelési igazgatója, hozzátéve, hogy reményeik sze-

rint azok a futók, akik a város több futópályáját használ-
ják, ezt is örömmel fogják venni, hiszen olyan borítást kap
majd, mint tavasz végén a malomkerti, illetve a Nyírszõ-
lõsön megvalósult futópálya is.

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS VALÓSUL MEG
A MANDABOKORI MÛVELÕDÉSI HÁZBAN

35 millió forintból újul meg a Mandabokori Mûvelõ-
dési Ház. A beruházás során megvalósul a homlokzati
nyílászárók cseréje, a homlokzat hõszigetelése, illetve a
már elavult fûtési rendszer korszerûsítése is.

Nagyjából két hete kezdtek el dolgozni a
Mandabokori Mûvelõdési Házban, ahol energetikailag
korszerûsítik az intézményt. A felújítás során megvaló-
sul a homlokzati nyílászárók cseréje, a homlokzat hõ-
szigetelése, illetve a már elavult fûtési rendszer korsze-
rûsítése is. Az akadálymentes parkoló és rámpa kialakí-
tásával lehetõség nyílik az intézmény akadálymentes
megközelítésére, az épületen belül pedig egy akadály-
mentes mosdót is kialakítanak.

AKTÍV KÖZÖSSÉGI ÉLET
Mandabokorban és a környé-

kén mintegy 3–4 ezren élnek,
már régóta szerettek volna egy
korszerû mûvelõdési házat a te-
lepülésrészen, mivel az itt lakók
aktív közösségi életet élnek. A
tervek szerint december végére
befejezõdnek a munkálatok.

– Hivatalosan december 27-
ére fejezõdnének be a munká-
latok, de ez természetesen nem
feltétlenül jelenti azt, hogy
azonnal birtokba is tudjuk ven-
ni az épületet, hiszen függ majd
a mûszaki átadás-átvételtõl is. Bízunk benne, hogy az egye-

sület szilveszteri mulatságát már meg tudjuk ott tartani,
de ha ez nem sikerülne, akkor sem keseredünk el, hiszen
a 2022-es farsangi mulatságnak biztosan helyet adhat majd
– mondta Vassné Harman Gyöngyi önkormányzati képvi-
selõ.

ZÖLDBERUHÁZÁSOK VÁROSSZERTE
A Mandabokori Mûvelõdési Ház beruházásának össze-

ge valamivel több mint 35 millió forint. A Zöld város prog-
ram részeként korábban már az óvoda épülete is átesett
az energetikai korszerûsítésen.

– Most már minden épületnél nagy gondot fordítanak
arra, hogy energiatakarékosak legyenek, minél környezet-
barátabbak, környezetvédelmi szempontból megfelelõek.
Nagyon örülnek az emberek, hogy megújul a Mandabokori

Mûvelõdési Ház. Van egyesület is, aki programokat szer-
vez ide, de magánszemélyek is sokszor igénybe veszik
családi célokra az intézményt. Bár a pandémia éreztette
hatását, sokan érdeklõdnek a bérlési lehetõségrõl – tette
hozzá a képviselõ.

A Mandabokori Mûvelõdési Ház egy Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program forrásából újulhat meg.
A projekt célja az önkormányzati tulajdonú épületek ener-
giahatékonyság-központú fejlesztése. Nyíregyháza számá-
ra fontos, hogy intézményeiben minél több helyen meg-
újuló energiaforrásokat használjon, a városban a fejlesz-
tések energiahatékonyság-központúak. Nemcsak a belvá-
rosi épületeknél, hanem a különbözõ településrészek ese-
tében is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Vassné Harman Gyöngyi

RENGETEGEN HASZNÁLJÁK

– A sokak által kedvelt futópályát rengetegen látogatják,
sokan járnak oda sportolni – hangsúlyozta az igazgató, utal-
va arra, hogy az évek során elhasználódott rekortán felújí-
tása éppen már idõszerû volt, és hamarosan el is készülhet.

KÖZEL 50 MILLIÓ FORINTBÓL

– A kivitelezés befejezési határideje október 30. A
tervek szerint sikerül is addigra elkészülni vele. A kivi-
telezés értéke közel nettó 50 millió forint.

A Sóstói-tó környékén jelenleg más beruházás is zajlik,
közel egymilliárd forintos európai uniós forrásból valósul
meg az az új sóstói attrakció, amely egy Magyarországon
egyedülálló szökõkutat is magában foglal.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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JÁTÉK, VARÁZSLAT, ÖNAZONOSSÁG
A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ IDÉN IS VÁRJA A LEGKISEBBEKET

Az ovis és gyermek színházbérletek idei gyermekelõ-
adásai bõvelkednek kalandban, izgalomban, játékosság-
ban, fantáziában – és természetesen színpompás látvány-
ban, fülbemászó dallamokban, atmoszférát teremtõ ze-
nében is. Idén ráadásul szinte csupa olyan történet került
egymás mellé, melyek a különbözõ merész vállalkozá-
sok, szórakoztató csínytevések, csodás fordulatok mel-
lett valódi felnövés-történetek is. A számûzött örökös, a
bátor cigánylány, az igazmondó juhász, a legkisebb ki-
rályfi vagy éppen egy púpos lovacska keresi helyét, saját
útját, önmagát az életben, s miközben különbözõ viszon-
tagságok, rendkívüli események után meg is találja azt,
rendszerint még élete párját is megleli, nem ritkán mesés
gazdagsággal egyetemben.

A Szaffi Jókai Mór A cigánybáró címû kisregényére
(ebbõl született a népszerû operett is), és Dargay Attila
nagy sikerû rajzfilmjére épül. Fordulatos, izgalmas törté-
net, mely a török hódoltság utáni idõszakban játszódik a
Délvidéken, a messze földrõl hazatérõ, örökségét kere-
sõ Jónás és a pajkos, gyönyörû cigánylány, Szaffi viszon-
tagságait és egymásra találását meséli el, humorral, vir-
tuóz ötletekkel, sok zenével. A kicsik-nagyok érdekfe-
szítõ, mulatságos játék keretein belül ismerkedhetnek meg
a magyar történelem egy kevéssé ismert, de tanulságos
részével, szerezhetnek mintát hõsies helytállásról, az ott-
hon és a haza szeretetérõl, az önmagunkhoz való hû-
ségrõl. A nagyszínpadon bemutatott elõadás mindazt tud-
ja, amit egy jó ifjúsági színháznak tudnia kell: elvará-
zsol, szórakoztat, magával ragad, ugyanakkor valódi ér-
téket közvetít, szinte észrevétlenül tanít és elgondolkod-
tat. A mû új színpadi adaptációját a színház mûvészeti
vezetõje, Horváth Illés rendezte, zeneszerzõje Zságer-
Varga Ákos.

Johanna egy bájos, okos, kedves lovacska, kis szépség-
hibával: ugyanis púpos. Idegenül mozog a világban, de
vannak mágikus képességei is, például tud beszélni, ami
a legtöbb lóról nemigen mondható el. Álmában szeretne

repülni, a felhõk fölött szállni; szereti a cirkuszt, mely szin-
tén álmokat közvetít; fél az emberektõl, akik nem mindig
jók hozzá, ugyanakkor vágyik is a szeretetre, megértésre,
igazi kapcsolatokra. A púpos lovacska fordulatos, lebilin-
cselõ mese a legkisebbeknek, amely a különbözõség el-
fogadására, a mások iránti empátiára, nyitottságra, türe-
lemre tanít. A sajátos, érzékeny-mágikus utazást Varga
Péter, a Ziránó bábszínház alkotója rendezi, a fõszerep-
ben Dézsi Darinka látható.

A csillagszemû juhász története egyik legismertebb
népmesénk. Egy olyan fiúról szól, akinek helyén van a

szíve, mindig, a legnehezebb körülmények közt is vál-
lalja önmagát, igazát meg meri mondani a leghatalma-
sabbnak is, és ezzel egy egész ország sorsát képes meg-
változtatni, miközben önmagáról is új dolgokat tud meg
és igaz szerelemre talál. Egyik legjobb kortárs dráma-
írónk, Szálinger Balázs átirata azt hangsúlyozza, érde-
mes szembeszállni a veszéllyel és kitartani saját igazunk
mellett – a világ megváltoztatható, ha tiszta szív, bátor
lélek és cselekvõ fantázia próbálkozik vele. A csillag-
szemû juhász útját fenyegetõ veszélyek, borzasztó ször-
nyek, különbözõ kísértések és zenélõ varázserdõk kere-
tezik, mégsem hátrál meg, az utolsó percig önmaga ma-
rad, s így végül el is nyer mindent. A szellemes, energi-
kus elõadást Vidovszky György állítja színpadra, cím-
szereplõje Zakariás Máté.

A fából faragott királyfi Bartók Béla és Balázs Béla al-
kotó együttmûködésének gyümölcse. A Móricz Zsigmond
Színház átirata megõrizte a történet szimbolikus, mágikus
elemeit, ugyanakkor intimebb, játékos történetet varázsolt
belõle, Nyitrai László Bartók nyomain járó, azokat a leg-
kisebbek világához igazító zenéivel. A Királyfi egy napon
útra kel, hogy megtalálja élete társát, elõször azonban az
Erdõ Tündére gördít különbözõ akadályokat eléje, majd a
Királylány gõgje és önzése áll valódi találkozásuk útjába.
Mire azonban a mese véget ér, mégis csak elérik egymást,
s közben mindketten sokat tanulnak önmagukról, megér-
tésrõl, elfogadásról, s arról is, a szeretet lehet a legnagyobb
varázslat a földön. A MÛvész Stúdióban színre kerülõ
mesét a színház mûvészeti tanácsadója, Sediánszky Nóra
jegyzi rendezõként, szereplõi Szabó Márta, Nagyidai Ger-
gõ, Dézsi Darinka.

A Lázár Ervin Program keretében szociális helyzettõl
és lakóhelytõl függetlenül idén ismét ingyenesen juthat-
nak el az általános iskolások különbözõ kulturális in-
tézményekbe. A program elsõ, 2019–2020-as évadában

12 046 gyerek vett részt a Móricz Zsigmond Színház
elõadásain, ebben az évben pedig a Nyíregyházi Tan-
kerületi Központ adatai alapján várhatóan 10 600 fõ 3.
és 5. osztályos diák látogat majd el a teátrumba.

ÚJRAINDUL A LÁZÁR ERVIN PROGRAM

Pillanatkép a Szaffi c. elõadásból

Fotó: Trifonov Éva
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PRIMOM: KÖZEL 4500
VÁLLALKOZÁSNAK SEGÍTETTEK

JÓKAISOK HATÁRTALANUL

A Jókai Mór Református Általános Iskola tanulói a Határtalanul program keretében II.
Rákóczi Ferenc emlékeinek nyomában barangoltak Erdélyben. Meglátogatták a
gyergyóújfalui Elekes Vencel iskolát is.

Eddig közel 16 milliárd forint összegû
mikrohitelt közvetített ki a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei Primom Alapít-
vány, mely 2020-ban fennállásának har-
mincadik évfordulóját ünnepelte. Az ala-
pítvány eddig mintegy 4466 vállalkozás-
nak segített, jelenleg pedig közel 500 ak-
tív ügyfelük van.

Czomba Csaba. – A Szabolcs megyei vál-
lalkozásélénkítõ alapítvány a Magyarorszá-
gon valamennyi megyében mûködõ alapít-
ványok közül az elsõ, mind a saját tõkét,
mind az ügyfelek számát, és még több más
mutatót is összehasonlítva – errõl már Já-
szai Menyhért, az alapítvány ügyvezetõ
igazgatója beszélt.

A megyeházán ünnepelte megalakulá-
sának harmincadik évfordulóját a Primom
Alapítvány, tavaly a pandémiás helyzet
miatt nem volt lehetõség a közös ünnep-
lésre, így csak a napokban sikerült megtar-
tani a rendezvényt, amelyen Czomba Csa-
ba, a Primom Alapítvány Kuratórium elnö-
ke összegezte az elmúlt harminc év telje-
sítményét is.

KEZDÕKET IS TÁMOGATNAK

– A három évtized legnagyobb sikere a
mikrohitelezés volt, melynek keretében mint-
egy 16 milliárdot helyeztünk ki, ez 4466 vál-
lalkozást érintett. Az a különbség köztünk és
egy hitelezõ bank között, hogy mi egy telje-
sen kezdõ, ma induló vállalkozásnak is adunk
hitelt, hogy el tudjon indulni, meg tudja ta-
lálni a helyét. Ez nagyon komoly dolog, hi-
szen sok vállalkozás nem rendelkezik meg-
felelõ tõkével, hogy az elképzelését megva-
lósítsa. Ehhez a Primom biztosítja a hátteret.

– Ezek mellett az inkubátorház kihasz-
náltsága is teljesnek mondható, ahol szin-
tén a vállalkozók számára biztosítanak ked-
vezményes bérleti lehetõséget, valamint
egyéb szolgáltatásokat is – tette hozzá

TÖBBSZÖR IS IGÉNYBE VEHETIK

– Küldetésünk az, hogy a mikro-, kis- és
közepes vállalkozásoknak segítsünk külpi-
acra jutás, export piacra jutás, valamint EU-
s programokban való részvételben. Mikro-
hitelezéssel foglalkozunk, az a célunk,
hogy a megyei vállalkozásokat egyre jobb
helyzetbe hozzuk.

FONTOSAK A HATÁR MENTI
KAPCSOLATOK

Az alapítvány mûködése során fontos
szerepet vállalt a határ menti kapcsolatok
ápolásában: közremûködött Magyaror-
szág, valamint Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye és a környezõ országok közötti
gazdasági és kereskedelmi fejlesztések-
ben, üzleti kapcsolatok kialakításában, in-
formációcserében és partnertalálkozók
szervezésében is. Az ünnepség végén egy-
egy Primom-díjjal köszönték meg a ren-
dezvényen megjelent, a Primom alapítá-
sában közremûködõ szervezetek képvise-
lõinek eddigi munkáját.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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CSILLAGFUTÁS:
TÖBB MINT EGYMILLIÓ!

EXTREME TRAIL:
A KIS BETEGEKEN SEGÍTENEK

GYÕZÖTT A FATUM
Szeptember 17–19. között rendezték meg az idei Fatum

Kupát Nyíregyházán. A 2019-ben, hagyományteremtõ jel-
leggel életre hívott megmérettetés a tavalyi évben a
pandémia miatt elmaradt, így idén második alkalommal
tartották meg.

Egyedülálló módon pénzdíjas volt a torna, másfél mil-
lió forintot osztottak szét a csapatok között, a gyõztes 600
ezret kapott, de az utolsó helyezett sem távozott üres kéz-

SZOMBATON BRINGAVÁROS

KÓRHÁZI ADOMÁNYOK

Harmadik alkalommal szer-
vezte meg az Omnis Forte
Egyesület Nyíregyházán a
Csillagfutást. Három távra le-
hetett nevezni: 1,5, 4,5 és 9
km-t teljesíthettek a résztve-
võk a Bujtosi Városligetben, és
bár az elsõ rajtnál még sze-
merkélt az esõ, több százan
döntöttek úgy, hogy elindul-
nak szombaton.

Az esemény azért különle-
ges, mert sötétedés után volt
a rajt, kamionok, traktorok,
reflektorok világították meg a
pályát. A szervezõk a nevezé-
si díjból befolyó összeget a
Jósa András Oktatókórház
Onkológiai Osztályának aján-
lották fel, és végül 1 020 000
forintot adhattak át!

Az Extreme Trail Hungary Sportegyesület jótékonysági futamot szervezett a közel-
múltban Nyíregyházán, amelynek bevételét a Jósa András Oktatókórház Gyermek-
rehabilitációs Osztályának ajánlotta fel.

Az egyesület vezetésének nevében Benkõ Róbert adta át a jótékonysági futam bevé-
telébõl összegyûlt, és az Extreme Trail Hungary Sportegyesület által kiegészített ado-
mányt dr. Kántor Katalin fõorvosnak. Ezzel a gyermekrehabilitációs osztály kis betegei-
nek kezeléséhez szükséges robottechnológiájú eszközök beszerzéséhez járultak hozzá.

Idén is lesz Bringaváros! A hagyományos, õszi, biciklis
városi rendezvényt szeptember 25-én (szombaton) szer-
vezik meg Nyíregyházán. Ahogy azt már megszokhat-
ták, a rendezvényen résztvevõk pecsétgyûjtõ menetle-
velet kapnak, amellyel ha legalább 9 helyszínt felfedez-
nek a városban, ajándékokra is szert tehetnek.

A programok fél 9-kor kezdõdnek regisztrációval és
menetlevél-felvétellel a regisztrációs bringaponton. Ezt
követõen délután négy óráig van lehetõség pecsétgyûj-
tésre.

Regisztrációs pecsétgyûjtõ bringapontok:
– Belváros: Kossuth tér
– Jósaváros: Robinson domb
– Korányi kertváros: Törpe utcai régi rutinpálya

– Hímes-Városmajor: Nyírségi Civil Ház
– Örökösföld: Bujtosi Városliget színpad-játszótér kö-

zötti terület
– Oros: Herman iskola udvara
– Borbánya: Petõfi iskola udvara
– Nyírszõlõs: Kollégium utcai Közösségi Park
– Sóstóhegy: Szabó Lõrinc iskola udvara
– Kertváros: Fészek utcai Coop ABC elõtti „Garázsvá-

sár”
– Malomkert: Szántó Kovács János utcai közpark

Délelõtt 9–10 óráig azok regisztrációját is várják a
Kossuth téren, akik jelentkeznének a kerékpár-szép-
ségversenyre. Szavazni szeptember 30-a, csütörtök
délig lehet majd a www.nyiregyhaza.hu oldalon.

zel. Hat együttes érkezett, a Balatonfüred RA, a DVTK-
Miskolc, az MTK-Budapest, az UTE, a szlovák VK-Brusno
és természetesen a Fatum-Nyíregyháza. A mérkõzéseket
a Continental Arénában rendezték. A döntõben végül a
Fatum Nyíregyháza szettet sem veszített, így a tavalyi év-
hez hasonlóan most is tornagyõztes lett.
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BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ
Szeptember 25., szombat 16.00 – Dr. RaVaszil
Szeptember 26., vasárnap 10.00 – Misi és Samu
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont „B” épület II. eme-

leti bábszínházterme.

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA
A Kutatók Éjszakája egy Európa-szerte megrendezett

ingyenes eseménysorozat a tudomány és a kutatói életpá-
lya népszerûsítésére. Idén  szeptember 24-én és 25-én  le-
het bepillantani a különbözõ tudományterületek titkaiba,
ezúttal 260 helyszínen, 2652 programba. Az eseményso-
rozatba becsatlakozott Nyíregyháza is. A Nyíregyházi Egye-
tem például több tucat tudományos elõadással, laborláto-
gatásokkal és bemutatókkal várják az érdeklõdõket.

Második alkalommal rendezik meg városunkban ezt
az ingyenes workshopot, melyet a Táncpedagógusok Or-
szágos Szövetsége és a Magyar Táncmûvészeti Egyetem
fémjelez. A helyszín az evangélikus általános iskola lesz.

– 14 nyíregyházi tánciskola 17 pedagógusa segít ab-
ban, hogy minél többen a táncban találják meg az élményt,
a szerelmet, az elkötelezõdést – nyilatkozta a RE-flex Tánc-
stúdiót vezetõ  Rácz Erika.

Egy boldog nap – amikor mindenki szabadon kipróbál-
hat különbözõ táncstílusokat, megtalálhatja a saját tán-
cát, amikor a teljes nap a mozgásról, a jó hangulatról, a
közösségrõl szól, amikor a mûvészet találkozik a szóra-
kozással, amikor a barátokkal, vagy csak néhány haver-
ral, akár osztálytárssal, munkatárssal ingyenes táncórákon
lehet részt venni –, kellemes kikapcsolódás, mely késõbb
akár rendszeres tevékenységgé is válhat.

Szeretettel várnak minden táncolni vágyót, hogy a
30 perces, ingyenes táncórákon kipróbálhassa

– a gimnasztika, – a balett, – a moderntánc, – a
kortárstánc, – a légtánc, – a társastánc, – a lógjunk
anyuval baba-mama tánc, – a mazsorett, – a senior
örömtánc, – a jóga, – a hiphop lehetõségét!

Várják a bébi, gyermek, junior, ifjúsági, felnõtt és
senior korosztályt (6 hónapos kortól 99 éves korig).
Regisztráció a https://nagytancvalaszto.hu honlapon.

Pedagógusok, akik az órákat vezetik:
Deme Krisztina – klasszikus balett, Fix-pont Balettiskola
Laforestné Széles Erika – felnõttbalett, Fix-pont Balettiskola

Törökné Nagy Zsuzsa – gimnasztika, aerobic
Ködöböcz-Kokinda Nikoletta és Ködöböcz Sándor – tár-
sastáncok, moderntánc, Szabolcs DSE
Szalanics Szabolcs – hiphop, Y2K Nyír1dancinháza
Mráz Bernadett – társastáncok, Bailando Tánc Stúdió
Szabó Lilla – mazsorett, SZKFZ Majorette Csoport
Henzsel Henriett – hiphop, No Comment Hip Hop Tánc-
iskola
Pajkossy Gabriella – salsa, bachata, Gabó Tánciskola
Magyar Nóra – Lógjunk anyuval baba-mama tánc
Makara Éva Dóra – légtánc, FlowAerialDance
Rudikné Kecsmár Ágnes és Rudik Dóra – gyermek- és
felnõttjóga
Juhász Lászlóné Ria – örömtánc, senior örömtánc
Molnár Zita – kortárs tánc
Rácz Erika – esztétikus testképzés, moderntánc, anya és
lánya tánc

NAGY TÁNCVÁLASZTÓ

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”) in-
gyenes, nyílt óra

Szeptember 25. (szombat)
9.00–12.00 Primavera Balett ingye-

nes, nyílt óra
16.00 Rapid Randi (zártkörû, belé-

põjegyes)
18.00 Kovács Kati ’21 koncert (be-

lépõjegyes)

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 kötött)
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 Kultur-

symposion M Kisplasztikai Gyûjtemény alkotásaiból válo-
gatott „A világjárvány után is, valahogy mindig van folyta-
tás” címû kiállítás. Megtekintése a fenti napokon ingyenes!

A NÉPMESE NAPJA
A magyar népmese napja alkalmából szeptember 30-án

folyamatos meseolvasással, mesemondók elõadásával fo-
gadják az érdeklõdõket a Móricz Zsigmond könyvtárban. 

Program:
9:00 és 15:00 között folyamatos meseolvasás (regiszt-

rálni lehet: 06-42/598-881).
9:00 Köszöntõt mond és az elsõ mesét elmondja: Toma-

sovszki Anita igazgató.
10:00 Hajdú Ágota népzenész, mesemondó elõadása.
11:00 Bumberák Maja mesemondó elõadása.
16:30 Matricagyûjtõ játék záróünnepsége.
17:00 Csernik Szende székely mesemondó elõadása.
A programokon való részvétel ingyenes.

BERECZ ANDRÁS KOSSUTH-DÍJAS
MESEMONDÓ ÖNÁLLÓ ESTJE

Idõpont: 2021. szeptember 30. 19:00 óra. Ingyenes prog-
ramok 16:00–18:30 között: meseolvasás, kézmûves fog-
lalkozás, hangszerbemutató.

Információ, jegyek, regisztráció: VOKE Vasutas Mûve-
lõdési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23. Telefon:
42/504-490. E-mail: nyiregyhaza@vokevmh.hu.

Az estre a jegyek csak elõvételben vásárolhatók meg
2021. szeptember 29-ig.

SZÜLÕI FÓRUM
A Nyíregyházi Bem József Általános Iskola szülõi

fórumot tart a 2022/2023. tanévben elsõ osztályba lépõ
gyermekek szülei számára. 2021. szeptember 27-én
17 órától várnak minden szülõt, aki érdeklõdik az is-
kola képzési programja iránt.

A következõ napon, 2021. szeptember 28-án 8 órá-
tól 12 óráig pedig nyílt tanítási napra hívják a leendõ
elsõ osztályos gyerekeket és szüleiket. A foglalkozá-
sok látogatására regisztráljanak 2021. szeptember 26-
ig az iskola honlapján található linken: 

www.bemnyi regyhaza .hu .

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 szá-
mára – fiúknak és lányoknak egyaránt.

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

NYÁRZÁRÓ CSALÁDI
NAP OROSON

Az Orosért Közéleti Egyesület várja az érdeklõdõ-
ket szeptember 25-én 10.00–16.00 óráig egy kelle-
mes és vidám nap eltöltésére. Helyszín: Oros, Élet ut-
cai játszótér. Programok: 10.00 Megnyitó. 11.00 Pan-
csi bohóc. 12.00 Ebéd. 13.30 Tûzoltó-bemutató. 14.15
Rendõrségi bemutató. Egész nap ugrálóvár, egészség-
sarok, termékkóstoló és családi vetélkedõk.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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Tamáska Endre igazgató 1941. március 31-én, 45 évi
szolgálattal a háta mögött nyugalomba vonult. Helyét
Imecsfalvy Jenõ vette át. A háborús éveket az õ vezeté-
sével vészelte át az iskola, amelyet 1948. június 30-án
államosítottak. Bár a hivatalos nevébõl egy idõre kike-
rült a nagy mesemondó neve, hiszen ezentúl „II. sz.
Állami Általános Iskola” szerepelt a bélyegzõjén, viszont
mindenki számára megmaradt „a Jókainak”. Az álla-
mosításkor hozzácsatolták a Bethlen Gábor utca 3. szám
alatti, volt római katolikus elemi iskolát, ami késõbb az
alsósok és a napközisek otthona lett, valamint Zalán
Károlyt megbízták az igazgatói teendõk ellátásával. Ek-
koriban nemcsak az iskola, hanem a Bethlen Gábor utca
nevét is megváltoztatták: 1950-tõl 1963-ig Zsdánov,
szovjet kommunista politikusra módosították.

Jókai Mór nevét az iskolában megalapított fiú úttörõ-
csapat vitte tovább. Érdekesség, hogy a lányok 1962-ig
egy külön csapatba tömörültek, amely Jókai feleségének,
Laborfalvi Rózának a nevét viselte. Azonban az 1972.
május 28-án tartott névadó ünnepélyen már Váci Mihály-
ról nevezték el a csapatot. A költõ 1934-tõl 1938-ig volt
az iskola diákja. A névadó alkalmából az udvaron fel-
avatták Margittai Jenõ képzõmûvész emléktábláját.

1958-ban megkezdték a koedukált osztályok szerve-
zését, addig külön fiú- és lányosztályok voltak. 1964–
65-ben felépítették a Színház utcai oldalon ma is álló
épületet. 1968-ban megszervezték a német, majd 1970-
ben a testnevelési tagozatot. Zalán Károly nyugdíjba
vonulása után, 1968-tól Kövér Endre lett az igazgató

JUBILÁL A JÓKAI! 4.

1974-ig. Õt egy tanév erejéig Sereghy Ervin követte, majd
1975 és 1980 között dr. Szabó László, 1980-tól pedig
Jeles István igazgatta az iskolát 1995-ig. 1982-ben mél-
tó módon emlékeztek az alapítás 75. évfordulójára. Eb-
bõl az alkalomból újra életre hívták a még 1909-ben
alapított Bethlen Gábor Kört.

1995-ben az iskola visszatért a gyökereihez, és a
Nyíregyháza Városi Református Egyházközség fenntar-
tásában ápolja a régi Jókai hagyományait.

Az iskola végzõsei 1963-ban, középen Zalán Károly
igazgatóval


