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IDÕSEK VILÁGNAPJA: MEGLEPETÉS A SZÉPKORÚAKNAK

Ingyenes állatparki sétával ajándékozta meg a nyíregy-
házi nyugdíjasokat szerdán az önkormányzat. Már az elsõ
órában több mint ezren éltek a lehetõséggel, a korán ér-
kezõ látogatók pedig ajándékcsomagot is kaptak az Idõ-
sek Világnapja alkalmából.

Hatalmas volt az érdeklõdés az Idõsek Világnapján az
önkormányzat programja iránt (az ENSZ közgyûlése 1991-
ben nyilvánította az Idõsek Világnapjává október elsejét,
a jeles dátumhoz közeledve szervezték a nyíregyházi ál-
latparki sétát is). A városvezetés úgy döntött, ebben az
évben ingyenes állatparki sétával ajándékozza meg a nyír-
egyházi nyugdíjasokat, több mint húszezer fõ élhetett el-
méletileg a lehetõséggel. A világhírû állatpark elõtt dr. Ko-
vács Ferenc polgármester és dr. Ulrich Attila, a város al-
polgármestere is köszöntette az elsõ vendégeket, akik szép
számmal összegyûltek a nyitás elõtti percekben.

ÚJRA TALÁLKOZHATTAK
Regisztráció után engedték be az idõseket az állatparki

sétára, a sóstói tölgyerdõben 500 faj mintegy 5000 egye-

dét tekinthették meg térítésmentesen. A találkozó mind-
ezek mellett arra is lehetõséget biztosított, hogy a régen
látott ismerõsök, klubtagok a pandémia után újra talál-
kozzanak egymással.

„KÖSZÖNJÜK EGÉSZ ÉLETÜK MUNKÁJÁT”
A nyíregyházi önkormányzat az ingyenes állatkerti be-

lépõ mellett az elsõ vendégeket egy ajándékcsomaggal is
meglepte. A zavartalan utazás érdekében a Volán a dél-
elõtti órákban Sóstógyógyfürdõ felé közlekedõ autóbuszok
esetében járatsûrítést is biztosított.

– Arra gondoltunk az Idõsügyi Tanáccsal egyeztetve,
hogy mivel az elmúlt másfél év leginkább a bezártsággal
és a negatív velejáróival az idõseket viselte meg, ezért a
világnap alkalmából, a szabadban, az állatkertben kö-
szöntjük õket, egy ingyenes sétával. Nagyon örülök, hogy
ennyien eljöttek. Ahogy már megszokhatták, minden év-
ben egy beszámolót is kapnak, hogy értesüljenek róla,
mi minden történt az elmúlt egy évben a városban, mi-
lyen eredményeket értünk el, milyen fejlesztések való-
sultak meg. Most egy kis kiadványban foglaltuk össze az

elmúlt egy év eredményeit. Szeretnénk a még nem nyug-
díjasok nevében megköszönni az egész életük munká-
ját, amit itt, a városban mi viszünk tovább – nyilatkozta
dr. Kovács Ferenc polgármester.

A kiadványban szerepelnek többek között az egészség-
ügyi ellátórendszert érintõ fejlesztések, az intézményi ener-
getikai beruházások, a biztonságos közlekedést segítõ út-
felújítások, a turizmust és sportlétesítményeket érintõ kor-
szerûsítések.

FOLYAMATOS GONDOSKODÁS

A nyíregyházi önkormányzat természetesen nemcsak
az Idõsek Világnapján gondol a város nyugdíjasaira, tá-
mogatják õket, gondoskodnak róluk, ez a pandémiás idõ-
szakban is sokat jelentett, például segélytelefon szolgálta-
tást vezettek be. Az önkormányzat támogatja a nyugdíjas-
klubokat, évek óta karácsonyi csomaggal lepi meg az idõ-
seket Nyíregyháza, erre természetesen ebben az évben is
számíthatnak a város nyugdíjasai.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!

HETI 35 INGYENES ÓRA
KÖZÜL LEHET VÁLOGATNI
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KEDVEZMÉNYES ÁRON LÉPHETNEK BE A LÁTOGATÓK AZ ÁLLATOK
VILÁGNAPJÁN A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARKBA

Életünkben meghatározó szerepet játszanak az álla-
tok, akik sok esetben az ember segítõi, társai, sõt barátai
is. Életünk szerves részévé váltak, nélkülük lelkiekben
sokkal szegényebbek lennénk. E kapcsolatra hívja fel a
figyelmet az Állatok Világnapja, amit Assisi Szent Ferenc,
az állatok és a természet védõszentjének emlékére – 1931
óta – október 4-én tartanak. 

A rendalapító Assisi Szent Ferenc a legenda szerint nem-
csak értette az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is ve-
lük, s már a 13. század elején azt hirdette, hogy nemcsak
embertársainkat kell szeretnünk és tisztelnünk, hanem min-
dent, ami körülvesz minket, legyen az akár élõ, akár élet-

telen. A jeles nap alkalmából kedvezményes belépéssel és
állati jó programokkal készülnek a Nyíregyházi Állatpark-

ban is. Október 4-én, jövõ héten hétfõn a belépõjegy ára
mindenkinek egységesen 1000 forint/fõ lesz.

 
P R O G R A M :

9.30 Cápaetetés az Ócenáriumban
10.00 Rendõrkutya-bemutató a fõbejárat elõtti külsõ területen a Sz-Sz-B Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnügyi Igazgatóság Bûnügyi Technikai Osztályának jóvoltából
10.40 A fehér oroszlán család látványetetése
11.00 Fókasuli – tekints be a kulisszák mögé, hogyan tanítjuk a játékos úszólábúakat; helyszín: fókatribün
10.30–12.00 Ne vedd, védd!  CITES kiállítás és Tapogató-ZOO, valamint játékos kvíz a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Rendõr-fõkapitányság Bûnügyi Igazgatóság Bûnmegelõzési Osztályával
13.00 Fókashow
13.30–14.30 „Nem szeretem állatok” simogatása a Zöld Piramisban

TÁVHÕNAP ÉS ERÕMÛVEK ÉJSZAKÁJA JÖVÕ PÉNTEKEN
AZ EGYIK KÖRNYEZETKÍMÉLÕ HÕELLÁTÁST ISMERHETIK MEG KÖZELEBBRÕL

A NYÍRTÁVHÕ Nyíregyházi Távhõszolgáltató Kft. –
a Magyar Távhõszolgáltatók Szakmai Szövetsége, illet-
ve a Magyar Energetikai és Közmûszabályozási Hivatal
által kezdeményezett, évek óta megrendezendõ ese-
ménysorozat keretében – 2021. október 8-án (pénte-
ken) 10–12 óra között a Kossuth téren tartja a Távhõ-
szolgáltatás Napját.

Az országos rendezvénysorozatot azzal a céllal indí-
tották el, hogy a felhasználók és a nem távfûtéses lakás-
ban élõ városlakók is megismerjék a távhõszolgáltatást,
mint potenciális energiaforrást.

SZEMÉLYES TANÁCSADÁS

A távhõnap eseményein a szakemberek személyes ta-
nácsadással állnak rendelkezésre, kvízkérdéseket tesznek
fel az érdeklõdõ járókelõknek. Emellett oktatási intézmé-
nyekben bemutatókkal, elõadásokkal ismertetik a szol-
gáltatás energetikai, környezetvédelmi elõnyeit, népsze-
rûsítik a távhõszolgáltatást, mint az egyik környezetkímélõ
hõellátást. A távhõszolgáltató szakma életében az orszá-
gos programok sorába illesztett rendezvény fõ témája a
távhõszolgáltatás jelenléte, a környezetre gyakorolt po-
zitív hatása.

TÁVFÛTÉS: 55 ÉVE

A Távhõszolgáltatás Napja mellett a NYÍRTÁVHÕ Kft.
ebben az évben ünnepli a nyíregyházi távfûtési rend-
szer üzembe helyezésének 55. évfordulóját. Városunk-
ban 1966 õszén az Erõmûtõl az Északi körútig, majd az
Északi Alközpontig épített távvezeték segítségével indul-

hatott meg az elsõ hõközpontokra kapcsolt tömblaká-
sok távhõellátása. Az akkori, néhány tucat lakás távfû-
tésével induló szolgáltatás a házgyári technológia meg-
jelenésével rohamos fejlõdésnek indult, a nyolcvanas
évekre már tízezres nagyságrendû, a kilencvenes évek-
tõl pedig már közel 16 ezer lakás kiszolgálásával mûkö-
dik. A távhõszolgáltatás a nyíregyházi energiaellátás
meghatározó tényezõjévé vált, piaci részesedése 50 szá-
zalék körülire tehetõ.

MEGLÁTOGATHATÓ AZ ERÕMÛ

A hõtermelés feladatait azóta is külön szervezet, a
Bethlen Gábor utcai erõmû üzemeltetõje végzi. A ren-
dezvénnyel egyidejûleg tartják a Veolia Magyarország
Kft. által szervezett Erõmûvek Éjszakája programot, mely
a városlakók számára nyújt lehetõséget a Nyíregyházi
Erõmû megismerésére, szervezett helyszíni látogatás ke-
retében.
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ÚJRA NYÍREGYHÁZA LETT AZ ÉV MARKETING FÕVÁROSA!

Nyíregyháza lett idén is a Marketing Fõvárosa, meg-
tartva ezzel a 2020-ban szerzett címét. Ezt a fõdíjat azért
kapta a város, mert összesen 20 Városmarketing Gyémánt
díjat nyert, megelõzve ezzel Siófokot, vagy éppen Buda-
pest második kerületét.

Hetedik alkalommal hirdette meg a Magyar Marketing
Szövetség, illetve a Miskolci Egyetem Marketing és Turiz-
mus Intézete a Városmarketing Gyémánt díj pályázatot,

melynek díjátadóját szeptember 16-án, a Marketing
Summit Hungary konferencián tartották meg. Nyíregyhá-
za a 2020-as év után megvédte címét, és 2021-ben is a
„Marketing Fõvárosa” lett! A város 20 elismerésben ré-
szesült, azaz a legtöbb Városmarketing Gyémánt díjat
nyerte el. A pályázatokat a Város-Kép Nonprofit Kft. gon-
dozta és adta be.

A Városmarketing Gyémánt díjat a Magyar Mar-
keting Szövetség a Miskolci Egyetem Marketing és
Turizmus Intézetének szakmai támogatásával hozta
létre. Az elismerés odaítélésének célja, hogy a tele-
pülések, térségek fejlesztésében egyre fontosabbá váló
marketingtevékenységre felhívja a figyelmet; a sike-
res, hatékony marketingmegoldások elismerésével
hozzájáruljon a szakmailag helyes gyakorlat elterje-
déséhez. Idén 25 várostól érkezett nevezés, a díjakat
ebben az évben is öt kategóriában adták át. A zsûri a
tervezés, a kreativitás, a szakszerû megvalósítás, a
kitûzött célok elérését jelentõ hatásosság és a forrá-
sok célszerû felhasználását jelentõ hatékonyság szem-
pontjai alapján értékelt.

Ebben az évben 101 városmarketing gyémántot adtak
át. A gyémánt ranglista mutatja, hogy a települések össze-
sen hányat szereztek 2015 és 2021 között. A ranglistán az

– Mi odafigyelünk hét esztendeje kiemelten arra, hogy
mutassuk meg magunkat. A városlakók érezzék azt, hogy
Vásárosnamény egy olyan hely, ahol jó élni, a Bereg szíve
vonzza és adja a csodákat, csak fedezzük fel ezeket – emelte
ki Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere, hozzáté-
ve, hogy a kerékpárversenyek, a TOP-os pályázatok kere-
teiben készült kisfilmek, illetve az adventi programsorozat
mind bemutatják a város életét és élhetõségét. Az pedig
külön öröm, hogy ezek Városmarketing díjakat is értek.

MARKETINGAKTÍV MEGYE

A Marketingaktív Megye díj a tavalyi év után ismétel-
ten Szabolcs-Szatmár-Bereget illeti. A megye 26 marke-
ting gyémánt díjat nyert el – Nyíregyháza és Vásárosna-
mény pályázatai által.

– Mind Nyíregyháza, mind pedig Vásárosnamény na-
gyon komoly energiát fordít arra, hogy amellett, hogy
településfejlesztésben, közösségfejlesztésben gondol-
kodnak, s az identitást erõsítik, odafigyelnek arra, hogy
a marketingtevékenységet is mellé tegyék. Azt a rek-
lámtevékenységet, amellyel meg tudják erõsíteni és
mutatni azokat a tevékenységeket, amelyekben kima-
gaslóan szerepelnek. Az identitáserõsítés pedig külö-
nösképpen fontos, a megye is azt a célt tûzte ki maga
elé, hogy olyan közösségfejlesztõ tevékenységeket va-
lósítson meg, amelyekben a megyei identitás elsõdle-
ges szerepet játszik. Erre most tökéletes példát muta-
tott mind Nyíregyháza, mind Vásárosnamény – emelte
ki Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés alelnöke, aki hozzátette, büszkék lehetünk
arra, hogy ez a két település, amellett, hogy hírét viszi
a városoknak, jó hírét viszi Szabolcs-Szatmár-Beregnek
is, hiszen a cél, hogy olyan megye legyünk, ahol nem-
csak szeretnek élni az emberek, hanem itt képzelik el
a jövõjüket is.

5. helyen áll Vásárosnamény 31 gyémánttal, a 4. helyen
Siófok 33 gyémánttal, a 3. helyen Gyõr 37 gyémánttal, a
dobogó 2. fokán Nyíregyháza áll 44 gyémánttal. A rang-
listát 2021-ben Miskolc vezeti 48 gyémánttal.

2021-ben Nyíregyháza az alábbi kategóriákban és
témákkal nyert Városmarketing Gyémánt díjat:

Rendezvény-esemény kategória:
1. Sport- és Gasztronapok
2. Streetball Challenge Nyíregyháza
3. Mozdulj Nyíregyháza!
4. Fekvõtámasz projekt
5. Hosszúhétvége a múzeumfaluban
6. VIDOR Fesztivál Nyíregyháza
7. Bringa Piknik
8. Jerusalema tánckihívás Nyíregyházán
9. Sóstói Piknik

10. Helyi termék workshop
11. Zene Sóstón
12. Polgármesteri fásítási program

Belsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. Hellonyiregyhaza.hu videópályázat felhívás
2. „Házi kedvenceink” fotópályázat
3. Sóstói Múzeumfalu Facebook-oldal
4. Nyíregyháza „legkedveltebb” desszertjei
5. Cantemus Online Rekordkísérlet

Külsõ kommunikációs megoldások és tartalom:
1. Újra együtt Nyíregyháza! „rövidfilm”
2. Nyíregyházi Állatpark ZOO TV

Városfejlesztési projektek marketingprogramjai,
kampányai:

1. Nõi Információs és Szolgáltató Központ létreho-
zása Nyíregyházán

Dr. Kovács Ferenc polgármester a díjakat bemutató saj-
tótájékoztatón arról beszélt, hogy elismerés illeti a Város-
Kép Nonprofit Kft.-t, akik elkészítették és beadták a pálya-
munkákat, és persze azokat, akik dolgoztak ezek megva-
lósításán.

– Nagyon jó pályamunkák készültek, és mindez mutat-
ja, hogy a városban megannyi rendezvény, program, pro-
jekt megvalósult. Bízom benne, hogy a következõ idõ-
szak is legalább annyira eredményes lesz, mint az elõzõ
hetek, hiszen több díjat is elnyerhetett Nyíregyháza!

LEGAKTÍVABB NEVEZÕ

A Kisvárosi elsõ elnevezésû díjat Vásárosnamény tud-
hatja magáénak, hiszen a díj legaktívabb nevezõjének
bizonyult, 6 Városmarketing Gyémánt díjat érdemelt ki
kategóriájában, ezzel is mutatva elkötelezettségét a váro-
sok és a városmarketing irányába.

Az elismerést Zagyva Gyula (középen), a Város-Kép
Nonprofit Kft. ügyvezetõje vette át Budapesten

Filep Sándor polgármester, dr. Kovács Ferenc polgár-
mester és Baracsi Endre alelnök
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ÚJ JÁTÉKUDVAR A MÓRICZ ISKOLÁBAN
REKORTÁN FUTÓKÖRT IS KIALAKÍTANAK A JÖVÕBEN

VÁRAKAT ÉS HAJÓKAT KAPNAK JÁTSZÓTEREINK
2021-ben hat városi játszóteret újít fel a NYÍRVV

Nonprofit Kft., a költségvetésben biztosított saját forrás-
ból, mintegy 50 millió forintból. Új elemeket kap a ma-
lomkerti (Ady Endre u. – Kert köz), a Sarkantyú utcai, az
Északi körúti, a Tompa Mihály utcai, a Körte utcai, vala-
mint a Homok sor tömbbelsõben lévõ játszótér is. A hely-
színek kiválasztásánál figyelembe vették a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-hez érkezett lakossági igényeket, illetve a
játszóterek kihasználtságát is. A munkálatok õsz végére
befejezõdnek.

– Nyíregyházán összesen 103 játszótér van, ezért tulaj-
donképpen a további fejlesztések, bõvítések már nem sze-
repelnek a terveinkben, viszont szeretnénk a meglévõe-
ket felújítani, modernizálni és biztonságossá tenni. Most
õsszel ez hat területen történik meg, mindegyik olyan já-
tékelemet kap majd, amelyek európai színvonalúak –
mondta el megkeresésünkre Petró Árpád, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

– Kert közi játszótér (Malomkert) – háromtornyú hajó
játszóvár

Az álomhajó három fõ részbõl áll (orr-fedélzet-tat). Az
orr részben kötélháló, illetve fészekhinta kap helyet, a fe-
délzeten pedig kalandpálya, ahol egy mászóalagút-rend-
szert alakítanak ki, ezen keresztül juthatnak el a gyerekek
a hajó hátsó részébe. De lesz benne többféle csúszda,
hullámos mászórúd, mászófal és OXO amõbajáték is.

– Sarkantyú u. – Ószõlõ u. – Ferenc krt. tömbbelsõ
játszótere – négytornyú játszóvár

A négytornyú játszóvár szinte minden játékfunkciót tar-
talmazó komplexumként fog szolgálni. Lesz benne: több-

féle mászófal, két oldalán csúszda, valamint hinta, pihe-
nõként pedig a középsõ részében házikó, amelyben logi-
kai játék található.

– Északi krt., Tompa Mihály u., Homok sor tömbbelsõ,
Körte u. játszótere – háromtornyú játszóvár

A háromtornyú játszóvár három csúszdát és három tor-
nyot tartalmaz, melynek tornyait kötélhíd és csõalagút köti
össze. A játszóvárba több feljutási lehetõséget alakítanak

ki, mint például: köteles rámpa, mászófal, mászórúd. Kül-
sõ részén logikai játékokat is elhelyeznek.

– Az önkormányzat egyébként az elmúlt 10 évben kiemel-
ten odafigyelt a 100 városi játszótérre – tette hozzá dr. Ulrich
Attila alpolgármester a Sarkantyú utcai, belvárosi szemlén.
Kiemelte, hogy minden ilyen hely lehetõség a gyerekeknek
arra, hogy a szabad levegõn legyenek, kikapcsolódjanak,
és persze kapcsolatokat építsenek korosztályukkal.

Múlt héten ünnepélyes keretek között adták át a Mó-
ricz Zsigmond Általános Iskola új játékudvarát. Hinták
és csúszdák kerültek az intézménybe, hogy a gyerekek
biztonságos körülmények között játszhassanak. Az ese-
ményhez családi nap is kapcsolódott, valamint nyíregy-
házi olimpikonok tartottak élménybeszámolót, úgymint
Helebrandt Máté és Tarjányi István.

– A Nebuló Alapítvány két évtizede jött létre azért, hogy
támogassa iskolánkat. Minden évben új célokat tûz ki, most
a legújabb a játszóudvar felújítása volt. Szerencsére ez
mára meg is valósulhatott, hintát és mászófalas csúszdát
is kapott az intézmény udvara – mondta el Illés Zoltán, a
Móricz Zsigmond Általános Iskola intézményvezetõje.

Az új játékudvar átadására dr. Szabó Tünde sportért fe-
lelõs államtitkár egy újabb jó hírrel érkezett: meghallgat-
va az iskola kérését, egy átcsoportosításnak köszönhetõ-
en megvalósulhat egy álom az intézményben.

SEGÍT A SPORTÁLLAMTITKÁRSÁG

– Az intézményben régi álom, hogy kialakítsanak egy futó
rekortánpályát. Ehhez most a Sportért Felelõs Államtitkársá-

gon egy olyan döntés született, amellyel sikerülhet és na-
gyon hamar el fog készülni, ami az atlétika sportot, a testne-
velésórát és a közösségteremtõ erõt tudja majd segíteni –
tette hozzá Nyíregyháza országgyûlési képviselõjelöltje.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester hozzátette, hogy az
önkormányzat pedig a játszóterek felújításával járul hoz-
zá a gyerekek egészségre nevelésével. Amellett, hogy 6

ilyen megújul a városban, természetesen nem feledkez-
nek meg az oktatási intézményekrõl sem, hiszen a város-
vezetésnek és a szülõknek is az a célja, hogy a gyerekek
jól érezzék magukat.

Az iskola számos rendezvényt szervez a diákoknak, a
soron következõ a gyerekek egyik kedvence, a sportnap
lesz.

Dr. Szabó Tünde és dr. Ulrich Attila a játékudvar átadásán, az intézmény hamarosan futókörrel gazdagodik
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ÚJABB FEJLESZTÉS AZ ARANYBAN
MEGSZÉPÜLT AZ USZODA ELÕTTI KÖZLEKEDÕ, ÉS AZ ÖLTÖZÕ

Folytatódott az Arany János Gimnázium uszodájának
felújítása – egy éve 140 millió forintból a medencét kor-
szerûsítették. A medencetér után megszépült a közleke-
dõrész, és az öltözõket is teljesen megújították. A fej-
lesztés több mint 70 millió forintba került. Az elmúlt év-
tizedekben rengetegen tanultak meg itt úszni, többek
között Szabó Tünde olimpikon, sportért felelõs államtit-
kár, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje is.

– Jó érzés az, hogy itt kezdtem, most pedig segíthet-
tem abban, hogy a felújítás megvalósulhasson. Megszé-
pült az uszoda, ami azért is fontos, mert ma már ahhoz,
hogy a gyerekek sportoljanak, modern körülményekre
van szükség – mondta dr. Szabó Tünde sportért felelõs
államtitkár. 

Az elmúlt hónapokban tovább folytatódott a fejlesztés.
A második ütemben az uszoda elõtti közlekedõrész és az
uszodai öltözõk teljes körû felújítása is megtörtént. A be-
ruházás több mint 70 millió forintba került. A forrást az
EMMI a 16 kiemelt sportág sportágfejlesztési programja
keretében biztosította. Az önkormányzat jó kapcsolatot
ápol a szövetségekkel is, így több intézményben történtek
felújítások az elmúlt idõszakban. 

– Sokat kell lobbizni a fejlesztésekért a szövetségek-
nél, mert hozzájuk nagyon sok igény fut be más váro-
soktól is. Szerencsére mindig sikerrel járunk, hiszen pél-
dául 2012-tõl elindultak a tornatermek felújításai is, és

tizenkettõt zsinórban megszépítettünk. Jó visszatekinte-
ni, hogy mennyi minden történt az iskolák infrastruktú-
rájának fejlesztése kapcsán  Nyíregyházán – hangsúlyoz-
ta dr. Kovács Ferenc polgármester. 

Három hónapja kezdõdött a munka, így szeptember
végére a medencetér után ez a rész is megújulhatott, és

méltó körülmények között folytatódhat az úszásoktatás.
Az intézményben számos fejlesztés történt az elmúlt idõ-
szakban. 2018-ban új parkettát kapott a tornaterem, mû-
füves focipálya épült, és átadtak egy szabadtéri kézilab-
dapályát a szövetségek támogatásainak is köszönhetõen.

– Nagyon örülünk a fejlesztéseknek, hiszen most már

olyan körülmények között sportolhatnak a diákjaink, me-
lyek megfelelnek a mai kor követelményeinek – tette hoz-
zá Kantár Attila intézményvezetõ. 

Jelenleg az intézmény teljes körû energetikai felújítása
zajlik, mely 2022-re fejezõdik be. 

(Szerzõ: Dankó László)

„JÓ VISSZATEKINTENI, HOGY MENNYI MINDEN TÖRTÉNT”



VELA SIKER

2021. OKTÓBER 1.6

NYÍREGYHÁZI SIKER A VADÁSZATI ÉS TERMÉSZETI VILÁGKIÁLLÍTÁSON
A MAGYAR PÉKSZÖVETSÉG DÍSZMUNKAVERSENYÉBEN A VELA PÉKSÉG ALKOTÁSA LETT AZ ELSÕ

Díszmunkaversenyt hirdetett a Magyar Pékszövetség
a Vadászati és Természeti Világkiállítás alkalmából. A
kreativitást és sütési szakértelmet egyaránt igénylõ meg-
mérettetés elsõ helyezettje a nyíregyházi Vela Pékség
üzemvezetõje, Kondrát Róbert alkotása lett.

A képen látható különleges alkotásról elsõ ránézésre
nem is gondolnánk, hogy kenyértésztából készült. Pedig
igen: a Magyar Pékszövetség is kivette a részét a jelentõs
érdeklõdéssel kísért Vadászati és Természeti Világkiállí-
tásból.

ORSZÁGOS KÖZSZEMLÉN
A szervezet alelnöke, Lakatos Tibor tájékoztatta szer-

kesztõségünket, hogy szép nyíregyházi siker született a
versenyen. A vadászkalapot, vadászkürtöt, tölgyfalevelet
és makkot ábrázoló alkotást szombaton a Hungexpóra
látogató közönség csodálhatta meg, vasárnap pedig a
vásárosnaményi megnyitó alkalmával is kiállították, mi-
vel elsõ lett az országos vetélkedésben.

KENYERES SIKEREK
A „versenyzõ”, Kondrát Róbert, a Vela Pékség üzem-

vezetõjének neve már ismerõsen cseng a szakmában, hi-
szen hozzá fûzõdik a nyíregyházi cég tavalyi és tavaly-
elõtti sikere is. Mint emlékezhetünk, 2019-ben, a Szent
István-napi kenyérversenyen a „Szabolcsi kovászos” har-
madik, míg a „Beregi rozskenyér” országos elsõ lett kate-

góriájában, 2020-ban pedig a „Kárpátok kenyere” hozta
el a második helyet.

„KENYÉRSZOBRÁSZ”, ALKOTÓKEDVVEL
A szakember – az alábbiak alapján bátran nevezhetjük

„kenyérszobrásznak” – azt mondta, mikor olvasta a ki-
írást, elõször azon gondolkodott el, mit lehet látványosan
összekapcsolni a vadászattal, természettel. Így született
meg a fejében a vadászkalapos-kürtös ötlet, õszi dekorá-

cióval, azaz levéllel és makkal. Ami pedig a „verseny-
tésztát” illeti, az egy különleges, forrázott tészta. Kondrát
Róbert azt mondja, dagasztásnál megfelelõ hõfokú vizet
szükséges hozzá használni, tulajdonképpen leforrázzák a
lisztet. Így egyrészt sokkal alakíthatóbb lesz az alapanyag
(tehát könnyebben lehet szobrászként formázni), másrészt
a sütésnél kevésbé vetemedik. Kisebb ugyanis a hõtágulása,
mert – ha valaki a szakmai mûhelytitkokra is kíváncsi – a
lisztben lévõ sikérszemcsék megdagadnak, melyek a tészta
szerkezetében hálót képeznek. Ezek biztosítják, hogy a
termék térfogata nõhessen és a gázmegtartó képességét is
növelik, hogy az élesztõ könnyebben tudja a különleges-
séget keleszteni. A dagasztás hagyományos módon törté-
nik, de jóval több az elõkészület.

TÉRBEN KELL LÁTNI
– Bár már van benne rutinom, azért végeztem „elõta-

nulmányokat”. Például kiszerkesztettem a levélformát
papírból, ami abban is segít, hogy amikor letesszük a tésztát
a sütõlemezre, akkor lapos, de alátéve ezt, felveszi a ter-
mészetes, meghajlott ívet. Egyébként sablont nem hasz-
nálok, mindig egybõl formázom a végterméket. Ráadásul
az egészet térben kell látni, s úgy megalkotni, hogy ez
végül meg is álljon. Mindez a rendes munkám mellett el-
tartott három napig, de örülök neki, hogy ennek a kísérle-
tezésnek újabb eredménye lett és sikert hoztunk Nyíregy-
házának – mondta a gyõztes alkotó.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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DIÓ ÉS A VÍRUS SEM VETTE EL BARBITÓL AZ ESKÜVÕJÉT
AZÓTA MÁR FELESÉG, TÚL VAN EGY MÛTÉTEN, ÉS JELENLEG A JOY PÉLDAKÉPJELÖLTJE

Tavaly februárban ismerhették meg az olvasók lapja-
inkon keresztül a felhõk felett ugráló, nyíregyházi (akkor
még) Bartus Barbarát, akinél 2019-ben diagnosztizáltak
mellrákot. Daganatát Diónak nevezte el, ugyanis az MR
leleten zöld diónyi nagyságúnak írták le. Szinte ezzel egy
idõben született meg az ötlet, hogy létrehozzon egy
Instagram-oldalt, ahol kendõzetlen õszinteséggel írt
betegségérõl, valamint érzéseirõl. Az oldal elsõ kör-
ben a Dióval az élet nevet kapta, a sikeres mûtét
óta pedig Élet Dió után néven található meg az
egyik legnépszerûbb közösségi oldalon. Barbi je-
lenleg a Joy magazin példaképjelöltje.

Ma már közel 30 ezren követik Bajkó Barbi
blogját. Ismertsége abban (is) rejlik, hogy a kez-
detektõl hihetetlen élni akarás és pozitív szem-
lélet van benne, mindemellett pedig tabuk nél-
kül beszél betegségérõl. Az önvizsgálat fon-
tosságát szeretné hangsúlyozni, illetve segí-
teni végigvinni másokat az úton. Úgy fogal-
maz, neki a blog egy mankó, ugyanis úgy gon-
dolja, hogy amirõl nem tudunk beszélni, attól
félünk és elhatalmasodik rajtunk, ezt pedig
nem hagyhatjuk.

FOLYTATJA A GYÓGYULÁS ÚTJÁT

Barbi a diagnózis óta már túl van nyolc kemo-
terápiás kezelésen, egy mûtéten és huszonöt su-
gárkezelésen, de ami számára a legfontosabb, hogy
2020 júniusában, két kezelés között kimondhatta a
boldogító igent, idén szeptemberben pedig férjével be
is költözhettek közös családi házukba.

– Az Instagram-jelenlétem megmaradt, azóta is írok a
betegségemrõl, arról, ami velem történik, hiszen még nincs
vége a kezelésnek – utókezelést kapok – mondta el Barbi,
hozzátéve, hogy még nem nyilvánították gyógyultnak, az
éveket várat magára. – A blogolással azért sem hagytam
fel, mert még mindig sokan keresnek meg egy-egy kér-

déssel, vagy mesélik el a saját történetüket, illetve megkö-
szönik, hogy én ilyen nyíltan vállaltam ezt, sok erõt adok
nekik. Mióta nincs velem Dió, igazából nem változott meg
bennem semmi, talán csak annyi, hogy folyamatosan erõ-

södök. Továbbra is próbálok megélni minden pillanatot,
és élvezni az életet. Néha még most is hihetetlen ne-

kem, hogy mekkorára nõtte ki magát az Instagram-
oldalam, hogy milyen sokan fejezik ki a köszönetü-
ket és kapaszkodnak az én történetembe. Ez na-
gyon sokat jelent számomra...

ÓRIÁSI VISSZAJELZÉS

Barbi most már nemcsak feleség, hanem a
Joy magazin példaképjelöltje is. A lap idén
ötödszörre indította el a social díját, céljuk a
közösségi médiában, így az Instagramon, a
Facebookon, a TikTokon, a YouTube-on és a
Snapchaten megjelenõ értékek elismerése.
2021-ben 9 kategória 36 képviselõje verseng
a közönség kegyeiért, #PÉLDAKÉP kategóri-
ában Zsiga Melinda, Marge, Molnár Áron
Noár és a nyíregyházi Bajkó Barbara.

– A Joy magazin minden évben megren-
dezi a Social Media Awardot, ami a közös-
ségi oldalakon jelen lévõket különbözõ ka-
tegóriákban díjazza. Engem 2021-ben #PÉL-
DAKÉP kategóriában jelöltek, ami számomra
óriási visszajelzés, és nagyon hálás vagyok

érte. Megtisztelõ, hogy a Joy csapata rám is
gondolt.

Szavazni az alábbi oldalon lehet: https://sma.mar-
quardmedia.hu/Bajkó Barbara Élet Dió után. A sza-

vazás október 10-ig tart. Egy személy egy nap (24
óráig) egy szavazatot tud leadni, szavazási idõszak
alatt bármennyit.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



2021. OKTÓBER 1.8

ÁLLÁS

V. KÖZFOGLALKOZTATÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR
A MEGYE 100 TELEPÜLÉSE VETT RÉSZT A NYÍREGYHÁZÁN TARTOTT RENDEZVÉNYEN

A megye 100 települése mutatkozott be a nyíregyházi
Kossuth téren az V. Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásár
egész napos rendezvényén. A közmunkában részt vevõ
emberek értékteremtõ munkája nyomán kerültek a leg-
különfélébb portékák a faházakba, melyet zsûri bírált, és
díjakat ítélt az önkormányzatoknak. Kék, Fehérgyarmat
és Nyírmeggyes közmunkásait jutalmazták.

100 önkormányzat képviselõi, megyei vezetõk és az
országgyûlési képviselõk kétharmada is megjelent az 5.
jubileumi közfoglalkoztatási kiállításon. Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében szinte egyedülálló ez az összefogás, mely
a munka nélkül maradt embereket támogatja.

MUNKAALAPÚ TÁRSADALMAT ÉPÍTÜNK
– Amikor 2010-ben rázártuk az ajtót a Gyurcsány-kor-

szakra, akkor arról is döntöttünk, hogy egy munkaalapú
társadalmat szeretnénk építeni. Ennek egy nagyon fontos
mérföldköve, programja a közfoglalkoztatás, mert lehetõ-
séget biztosít arra, hogy amíg nem sikerül elhelyezkedni az
elsõdleges munkaerõpiacon, addig is lehessen dolgozni,
tapasztalatot szerezni, illetve átmenetileg a megélhetést
biztosítani. Bizonyára sokan emlékeznek, akkor volt egy
olyan vállalás is, hogy egymillió új munkahelyet teremtünk
Magyarországon. Ha a pandémia nem jön, megtörtént vol-
na már, viszont a pandémia okozott némi megtorpanást a
foglalkoztatási helyzetben, de az a vállalás, amit egy év-
vel ezelõtt tettünk, szintén teljesült: amennyi munkahely
megszûnik a járványhelyzet elején, annyi munkahelyet
fogunk teremteni – fogalmazott Román István kormány-
megbízott. A megyei kormányhivatal vezetõje arról tájé-
koztatta a megjelenteket, hogy mostanra a megyei foglal-
koztatási szint elérte a járvány elõttit, melyért köszönet
illeti a kormányt és a megye országgyûlési képviselõit.

ÉRTÉKTEREMTÕ ÉS -MEGÕRZÕ TEVÉKENYSÉG
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere büszkél-

kedett a kiállításnak is helyet adó faházsorral, melyet ko-
rábban egy közmunka pályázat támogatásával sikerült el-
készíteni. – Minden önkormányzatnál azt tapasztalhatjuk,
hogy – nemcsak a gazdaság, a társadalom, a lakóhely, ha-
nem – az ott lakók életminõsége szempontjából is fontos,
értékteremtõ munkát jelent a közfoglalkoztatás, vagy ér-
tékmegõrzõt, különbözõ karbantartási, felújítási munkák-
kal. Nálunk ez kiemelt feladat. Már 2011-ben, az elsõ év-
ben nyert egy komoly elismerést városüzemeltetési cégünk,
a NYÍRVV. S mindez most is folyik, nyilván sokkal kisebb
létszámban, de ennek az is az oka, hogy sokan átkerültek a
munkaerõpiacra, és találtak munkát – mondta dr. Kovács
Ferenc. Az elmúlt 9 év után elértük, hogy a város pályázhat
a legmagasabb szinten munkahelyteremtõ beruházásokra,
ami nemcsak nyíregyházi, hanem megyei ügy is, és erõsen
érinti az agglomerációt. A nyíregyházi szakképzõ iskolák
diákjainak 58 százaléka nem városi, de a nyíregyházi nagy-
foglalkoztatók dolgozóinak is mintegy fele bejáró. Ez foko-
zott felelõsséget jelent a munkahelyteremtõ beruházások
esetén is, amit jó szívvel vállal fel a megyeszékhely.

A KORMÁNY BIZTOSÍTJA A FORRÁST
– A közfoglalkoztatásnak igenis van jövõje, hiszen olyan

feladatot lát el, ami hidat képez az álláskeresõi lét és a
nyílt munkaerõpiac között. Lehetõséget kínál, hogy mun-
kát és jövedelmet biztosítson mindazoknak, akik önhibá-
jukon kívül elveszítették az állásukat, és rövid idõn belül
nem tudnak elhelyezkedni a nyílt munkaerõpiacon. A
kormány 2022-ben is biztosítja mindehhez a forrást, jö-
võre 120 milliárd forint jut a közfoglalkoztatás finanszíro-
zására. Továbbra is számítunk tehát a közfoglalkoztatók
aktivitására, szerepvállalására, hogy minél több álláske-

resõ számára tudjanak munkát, megélhetést biztosítani,
minél szélesebb réteget tegyenek alkalmassá arra, hogy
tartósan visszatérjenek a munka világába – szólt a meg-
nyitón Szulimán Zsolt, a BM Közfoglalkoztatási és Straté-
giai Koordinációs Fõosztályának vezetõje.

CSÖKKEN A SZÁMUK
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében idén 211 település

vesz részt a járási programokban, közel 9 ezer ember köz-
foglalkoztatása mellett, míg nagyjából további 8500-an
más egyéb közfoglalkoztatási programban vesznek részt.
A 2016-ban közfoglalkoztatott 37 ezer személy 2021-re
18 ezerre csökkent. Ha nézzük a megyei álláskeresõ re-
gisztert, melyben 27 ezer személy szerepel, nyilvánvaló,
hogy van még feladatuk a közfoglalkoztatóknak – fogal-
mazott a BM fõosztályvezetõje, aki arról is tájékoztatott,
hogy 15 szabolcsi település került be a Belügyminisztéri-
um gazdaságélénkítõ programjába. A megnyitón átadták
a kiállítás termékdíjait. Nyírmeggyes bronz, Fehérgyarmat
ezüst, Kék közfoglalkoztatottjai arany oklevelet nyertek –
utóbbiak a berkenyébõl készült gyümölcslevükkel.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ÁLLÁSBÖRZE: MUNKA ÉS KARRIER
NYÍREGYHÁZI ÉS MEGYEBELI FOGLALKOZTATÓK VONULTAK FEL AZ ARÉNÁBAN

A megye legnagyobb állásbörzéjén közel 40 munka-
adó több száz hazai és külföldi álláslehetõséget, illetve
információt kínált a fiatal és az idõsebb korosztály szá-
mára is. Munkaerõpiaci szakmai konferencia, interaktív
beszélgetések, vagy a karrierépítéssel kapcsolatos elõadá-
sok szóltak kedden a Continental Arénában és a Nyíregy-
házi Egyetemen.

A munkaerõ-keresletet és -kínálatot hivatott összeegyez-
tetni a nagy múltú állásbörze, melyet a tavalyi kihagyás
után idén ismét megszervezett a Kelet-Magyarország címû
megyei napilap és a Nyíregyházi Egyetem. – Abban re-
ménykedem, hogy a nap végén mindenki olyan érzéssel
tér majd haza, hogy ez egy sikeres nap volt. Azt kívánom, a
munkáltatók minél több potenciális munkaerõvel találkoz-
zanak, minél több szerzõdés és konkrét kapcsolat köttes-
sen, szülessen – ezekkel a szavakkal nyitotta meg az állás-
börzét Nyéki Zsolt, a Kelet-Magyarország fõszerkesztõje.

EGYRE VONZÓBB NYÍREGYHÁZA
Ahogy a megnyitón Nyíregyháza polgármestere fogal-

mazott, ma már statisztikai adatok bizonyítják, hogy a fia-
tal munkavállalók számára egyre vonzóbb Nyíregyháza.
– A városvezetésnek, az önkormányzatnak is elsõ számú
prioritása, hogy segítse, lehetõsége szerint támogassa az
új, jól fizetõ, minõségi munkahelyekkel járó beruházáso-
kat, fejlesztéseket a már itt lévõ cégeknél, vagy az érke-
zõknél, hogy beruházási célponttá váljon Nyíregyháza –
mondta dr. Kovács Ferenc.

BÕVÜLÉS, MUNKAHELYTEREMTÉS
Köztudott, hogy a nyíregyházi nagyfoglalkoztatók dol-

gozóinak jelentõs része nem városlakó, tehát a beruházá-
sok és a közlekedés szervezése sem csak nyíregyházi ügy,
az agglomerációnak, a megyének is szól, és így lesz erõs
megyeszékhely városunk. – A Hübner nyíregyházi gyára

több mint 800 fõt foglalkoztat. A gyár fejlõdik, bõvül, és a
technológiai fejlõdése lehetõvé teszi, hogy új munkatár-
sak jelentkezzenek, és a meglévõ dolgozók is speciális
tudást, tapasztalatot szerezzenek. Ez hozzájárul ahhoz,
hogy a gyár hosszú távon stabilan mûködjön, és az élet-
pálya lehetõségét is ajánlja a nálunk dolgozóknak, a hoz-
zánk jelentkezõknek – fogalmazott Barabás Gabriella, a
Hübner nyíregyházi gyárának HR-vezetõje.

MEGYEI PROGRAMOK
A megyei önkormányzat vezetõje is szükségszerûnek ítél-

te az állásbörze folyamatos jelenlétét. – Munkaügyi muta-
tóink nem olyan jók, mint az országban, de egyre inkább
javulnak, és olyan beruházásokról tudhatunk, sejthetünk a
közeljövõben, amelyek ezt a mutatót még inkább csökken-
teni fogják. Ez a feladata a megyei munkaügyi paktumok-
nak is. Az elmúlt években – az elmúlt 7 évben – majd 10
milliárd forintot fordítottunk arra, hogy ezt a kínálat-keres-
let oldalt egymáshoz közelítsük. Most egy újabb 2 milliár-
dos programot tudunk indítani, és a következõ 7 évben újabb
10 milliárdos munkaügyi pályázati programok lesznek,
amelyek képzéseket, átképzéseket jelentenek, s a munka-
erõnek a dinamikus mozgatását a megyében – fogalmazott
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke.

KISZOLGÁLNI A PIACI IGÉNYEKET
A megfelelõ képzettségû szakemberhez szükség van a

Nyíregyházi Egyetemre, de más képzõ-átképzõ cég is fontos
partner lehet a munkaerõpiacon. – A Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum megalakulása óta jelentõs felnõttképzési és
-oktatási tevékenységet is folytat. A térségben mûködõ válla-
latoknak a munkaerõpiaci igényeit próbáljuk kiszolgálni, hi-
szen a felnõttképzési struktúra talán a legrugalmasabb és a
legnagyobb szabadságot biztosítja. Volt is már erre példa,
nagyon jó együttmûködéseink vannak a vállalatokkal. A cég
megkeres minket, hogy milyen munkaerõre van szükség, mire

van igény, és mi konkrétan erre az igényre készítünk egy
képzési programot, és meg is valósítjuk utána ezt – nyilat-
kozta Enyedi-György Mariann, a Nyíregyházi Szakképzé-
si Centrum felnõttképzésért felelõs szakmai vezetõje.

OKTATÁSI EGYÜTTMÛKÖDÉS CÉGEKKEL
17 éves múltja van a Nyíregyházi Egyetemen a karrier-

tanácsadásnak, az állásbörzék szervezésének. Ebben a
rendezvényben is nagy lehetõséget látott a felsõoktatási
intézmény vezetése. – Az egyetem üzenete: tanulj a lakó-
helyedhez közel! Ennek részeként a cégekkel való együtt-
mûködés, a szoros kapcsolattartás elengedhetetlen, mind-
két félnek. Az oktatásunk, a kutatásaink, az innovációink
mit sem érnének, ha nem tudnánk a gyakorlatban hasz-
nosítani, s a cégekkel közösen gyakorlatban megvalósíta-
ni és piacképes állapotba hozni azokat a kutatásokat –
mondta Halkóné dr. Rudolf Éva, a Nyíregyházi Egyetem
kancellárja, aki részletesen szólt a már évek óta mûködõ
duális képzésben rejlõ potenciálról is. Az állásbörzén töb-
bektõl elhangzott, azon túl, hogy munkához, megélhetés-
hez szeretné segíteni az érdeklõdõket az állásbörze, fon-
tos olyan karriert kínálni, mely megfelelõ jövõt nyújt a
Nyíregyházán, illetve a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyé-
ben élõknek és a hazatérõknek.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Állás
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AKÁR FIZETÉST IS KAPHATNAK AZ AGRÁR-
SZAKKÉPZÉSBEN TANULÓ DIÁKOK

SOMMELIER-KÉPZÉS NYÍREGYHÁZÁN
23 fõ kezdte meg tanulmányait a sommelier-tanfolya-

mon Nyíregyházán. A jelentkezõket az ország legismer-
tebb borászai tanítják a következõ hetekben és elsajátít-
ják többek között a kóstolás elméletét és gyakorlatát, a
szõlészeti-borászati alapfogalmakat, az étel-ital párosí-
tást, illetve megismerik a legfontosabb nemzetközi bor-
vidékeket és stílusokat. A képzés öt héten keresztül tart,
többen Hajdú megyébõl is érkeztek a tanfolyamra.

Az egyensúly és a harmónia érdekében nagymérték-
ben felértékelõdött az elmúlt években, hogy a különbözõ
ételek mellé a megfelelõ bort szolgálják fel a vendégek
számára. Egy jól elkészített ételt egy rosszul ajánlott bor
teljesen tönkretehet. Ehhez szükség van olyan szakembe-
rekre, felszolgálókra, pincérekre, sommelier-kre, akik is-
merik nemcsak a magyarországi, hanem a nemzetközi bor-
vidékeket is. Fontos, hogy tudják, milyen színû húsokhoz,
milyen ízhatású borokat ajánljanak.

EGYEDÜLÁLLÓ KÉPZÉS
Az iskolákban már jelenleg is a képzés része a boris-

meret a diákok számára, de most Nyíregyházán elindult
egy öthetes sommelier-tanfolyam. Szakoktatók, étterem-
és szállodatulajdonosok, üzletvezetõk jelentkeztek a kép-
zésre, összesen 23 fõ. A gasztronómia Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei képviselõinek már régi vágya volt ez a tan-
folyam, de Hajdú megyébõl is érkeztek a Magyar
Sommelier Szövetség és a CEWI közös képzésére.

– Azt tapasztaltam, hogy nagy hiányosságok vannak az
iskolákban a borismerettel kapcsolatban és ehhez elen-
gedhetetlen, hogy például most rengeteg debreceni, nyír-
egyházi, Szabolcs megyei oktatót és vendéglátós szakem-
bert bevonhattunk. Azt gondolom, hogy az õ segítségük-
kel ez a fajta lemaradás behozható és azt fogjuk tapasz-
talni, hogy a versenyeken és a hétköznapokban is megfe-
lelõ ismeretanyagokkal rendelkeznek majd a diákok  –
mondta Barabás Zoltán étteremtulajdonos, a Magyar Nem-
zeti Gasztronómia Szövetség alelnöke.

ÖTHETES TANFOLYAM
A tanfolyamon elsajátítják többek között a kóstolás el-

méletét és gyakorlatát, a szõlészeti-borászati alapfogal-
makat, az étel-ital párosítást, illetve megismerik a legfon-

tosabb nemzetközi borvidékeket és stílusokat, valamint
fontos szerepet kapnak a pezsgõk is, mivel fogyasztás és
mennyiség szempontjából is emelkedõ tendenciát mutat.
Fontos, hogy egy sommelier nemcsak a borokhoz ért, ha-
nem például a töményekhez, kávékhoz és sok más egyéb
italhoz is. A továbbképzés komoly vizsgával zárul.

BEHOZZUK A LEMARADÁST
– Nagyon örülök annak, hogy a képzéssel egy kicsit be-

kapcsolódhat a mi térségünk is. Nem vagyunk borvidék,
éppen ezért mindig hátrányos helyzetben voltunk verse-
nyeken és egyéb helyeken, akár külföldön is. A mi tanítvá-
nyaink emiatt sokszor lemaradtak, mert nem értettek olyan
szinten a borokhoz, de ez most megváltozhat – mesélte dr.
Kovács Mihályné, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szö-
vetség régiós tiszteletbeli elnöke, neki köszönhetõ, hogy ez
a tanfolyam elindulhatott Nyíregyházán is.

HARMÓNIA ÉS MINÕSÉG
A sommelier-képzés után valószínûleg egyre több nyír-

egyházi étteremben is feltüntetik majd az étlapon az ajánlott
borokat, de bármilyen rendezvényen fontos szerepet kap a
szakember, mivel az ételek és a borok párosítása elengedhe-
tetlen a tökéletes végeredmény érdekében. Amit a szakem-
berek alapvetõ tanácsként bárkinek javasolnak, hogy csak
olyan borral fõzzenek, amelyet szívesen fogyasztanának is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Újra vonzó lehet az agrárszakma. Az ágazati alapok-
tatást követõen – sikeres ágazati alapvizsga után – az itt
tanuló diákok szakirányú oktatása már duális képzõhe-
lyen is folyhat, ami azt jelenti, hogy a munkaadók mun-
kaszerzõdést köthetnek velük, és akár bruttó 104 ezer
forintos jövedelemre, valamint cafeteria-juttatásra is szert
tehetnek.

Az agrárszakképzés jó döntés lehet, mert
ez biztos jövõt, megélhetést és perspektívát
kínál a fiatalok számára – hangsúlyozta az ag-
rárminiszter legutóbbi nyíregyházi látogatá-
sán. Dr. Nagy István kiemelte, ösztönözni kell
a fiatalokat, hogy az agrárszakmák felé is for-
duljanak, hiszen a koronavírus-világjárvány
is megmutatta, a mezõgazdaság és a rá épülõ
hazai élelmiszeripar az ország legfontosabb
bástyája. A célok elérése érdekében még
2020. július 1-jével öt agrárszakképzési cent-
rumot alakítottak ki, az egyiket ráadásul Nyír-
egyházán, Északi Agrárszakképzési Centrum néven, ami
4 megye (Borsod, Heves, Hajdú, Szabolcs) agrárszakképzõ
intézményeit fogja össze.

TELJES KÖRÛ ÁTALAKULÁS ÉS MEGÚJULÁS
Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum fõigaz-

gatója megkeresésünkre elmondta, a tavalyi tanévtõl kez-
dõdõen teljes körû átalakításon és megújuláson esett át az

agrárszakképzés. Ennek elsõdleges célja a munkaerõpiac
igényeihez sokkal rugalmasabban alkalmazkodó szakkép-
zési rendszer megteremtése volt, illetve, hogy a diákok
versenyképes és gyakorlati tudással rendelkezzenek, mi-
elõtt kikerülnének a munkaerõpiacra.

– Miután a gazdálkodók adják tulajdonképpen a mun-
kahelyeket, az oktatási rendszernek is igazodni
kell hozzájuk. Egyrészt eszközfejlesztésekkel,
másrészt pedig a duális képzés elterjesztésével.
A duális képzés azt jelenti, hogy az ágazati alap-
vizsgával rendelkezõ tanulók már úgynevezett
duális partnerhez mehetnek gyakorlatra, ahol
munkaszerzõdést köthetnek velük, vagyis fize-
tést és egyéb béren kívüli juttatást is kaphatnak.
Ennek óriási elõnye van, hiszen a tanulók mi-
közben tanulnak, bért is szerezhetnek – ráadá-
sul gyakorlati környezetben –, és ez segíteni
fogja õket késõbb a munka világában való gyors
elhelyezkedésben is – magyarázta.

A nyíregyházi intézményekben jelenleg 630
diák tanul összesen 10+4 szakmában (szakképzõ évfolyam,
illetve technikum). A jelentkezési adatok azt mutatják, hogy
az agrárszakképzés iránt folyamatosan nõ a kereslet a cent-
rum mûködési területén is, a cél azonban az, hogy az or-
szágosan jelentkezõ munkaerõ- és szakemberhiányt eny-
hítsék, pótolják. Ezt szolgálja a centrumok szervezésében
megvalósuló felnõttek rövid ciklusú szakmai képzése is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

VÁROSI
SZÜLÕI ÉRTEKEZLET

Városi szülõi értekezletet tart a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum október 4-én. A program célja, hogy
a szakképzés változásait és lehetõségeit ismertessék
a tanulókkal és a szülõkkel egyaránt. Emellett pálya-
orientációs nyílt napokkal is segítik a továbbtanulás
elõtt álló fiatalokat.

– Több mint 1500 tanuló kezdte meg tanulmányait
a 2021/2022-es tanévben a Nyíregyházi Szakképzési
Centrum 10 iskolájában. Az 50 induló osztályban a
képzések technikumban és szakképzõ iskolai rend-
szerben folynak, mintegy 19 ágazatban. A Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum fontos feladatának tekinti
a pályaválasztás elõtt álló általános iskolások és szü-
leik iskolaválasztás elõtti teljes körû tájékoztatását,
ezért városi szülõi értekezletet tartanak október 4-én,
amely keretében mindenkit részletesen tájékoztatnak
a pályaválasztás lehetõségeirõl – errõl Gurbánné Papp
Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum fõigazga-
tója beszélt elõzetesen.

– Mi elsõsorban szeretnénk felhívni a figyelmüket a
szakképzési törvény változásaira, megismertetni a két
iskolatípust, a technikumot és a szakképzõ iskolát, il-
letve minél több információt nyújtani a 19 ágazatról,
amelyeket iskoláinkban oktatnak.

FÓKUSZBAN AZ ÖSZTÖNDÍJRENDSZER

A városi szülõi értekezleten tájékoztatnak majd
az ösztöndíjrendszerrõl, azokról a támogatási le-
hetõségekrõl, amelyek újak a szakképzésben, va-
lamint a szakirányú oktatás kereteirõl is. A fõigaz-
gató hozzátette, valamennyi iskola és tanmûhely
nyitva áll a szülõk és a tanulók elõtt, így szemé-
lyesen is megnézhetik és kipróbálhatják az elér-
hetõ ágazatokat.

– Idén szeretnénk egy új lehetõséget kínálni az ál-
talános iskolák vezetésének, két kollégám mozgóvá
teszi a digitális alkotómûhelyt, kivisznek olyan eszkö-
zöket, amelyekkel közelebb kerülhetnek a tanulók egy-
egy szakmához. Szeretnénk felajánlani a segítségün-
ket a pályaorientációs napokon, és idén is szívesen
látjuk a csoportokat a tanmûhelyeinkben és duális
partnereinknél, ahol megmutatjuk a szakmai lehetõ-
ségeket.

– A szülõk további információkat érhetnek
el a szakképzési centrum és az iskolák web-
oldalain, valamint a szakmákat és ágazatokat
bemutató tájékoztató füzetben – tette hozzá a
fõigazgató.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Lévai Imre
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PERCEK TÁNCA
ZENÉS JÁTÉK SZÜLETETT SZENES HANNA, ZSIDÓ SZÁRMAZÁSÚ

KÖLTÕ EMLÉKÉRE

Szenes Hanna költõ azon 17 magyar zsi-
dó egyike volt, akiket a brit fennhatóság alatt
álló Palesztinában az angol hadsereg arra
képezett ki, hogy ejtõernyõvel Jugoszláviá-
ba ledobva, megkíséreljék megakadályozni
a magyarok deportálását. Szenes Hannát a

magyar határnál elfogták, letartóztatták, be-
börtönözték, megkínozták és megölték. Szü-
letésének 100. esztendejében készült el a
Percek tánca zenés emlékjáték, melyet Nyír-
egyházán is láthatott a közönség múlt hét
csütörtökön, a Hepicentrumban.
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„ÉPÍTENI SZERETNÉNK A FEJLESZTÉS ELÕTT ÁLLÓ REPTÉRRE”
NYÍREGYHÁZÁN TARTOTTA TAGGYÛLÉSÉT A VIDÉKI REPÜLÕTEREK SZÖVETSÉGE

A vidéki repülõterek fejlesztési lehetõségei, a közleke-
désbiztonság, valamint a hatósági szabályozás is téma volt
a Vidéki Repülõterek Szövetségének taggyûlésén, Nyír-
egyházán. A város alpolgármestere elmondta, Nyíregy-
háza készen áll arra, hogy egy nemzetközileg is helytálló
repülõteret hozzanak létre a szabolcsi megyeszékhelyen. 

A Vidéki Repülõterek Szövetsége  több mint 20 éve ala-
kult. Évente két repülõteret látogatnak meg, részben a
közgyûlések alkalmával, így a 10 vidéki repülõtér ötéven-
te fogadja vendégül a küldöttséget. Már tavaly szerették
volna Nyíregyházán megrendezni az éves közgyûlést,
akkor azonban a pandémiás helyzet közbeszólt. Idén vi-
szont újra ülésezhetnek, mely alkalomból számos napi-
rendi pontot érintettek. Az álláspontok egyeztetése mel-
lett elõkerültek a fejlesztési kérdések is – mondta el a há-
zigazda, Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyvezetõje.

– A kormány bizonyos fejlesztéseket végre fog hajtani a
vidéki repülõtereken azért, hogy minden régióban legyen
egy business jet leszállására alkalmas repülõtér. Ez azt
jelenti, hogy 40 percen belül minden befektetõ elérhesse
a saját üzleti területét.

NYÍREGYHÁZI FEJLESZTÉSEK

A nyíregyházi repülõtér nem csak a helyi gazdaság
szempontjából jelentõs – errõl már Jászai Menyhért, Nyír-
egyháza alpolgármestere beszélt a rendezvény megnyi-
tóján.

– A repülõtérnek jelenleg is nagyon aktív tevékenységi
köre van. Egyrészt élénk a pilótaképzés, másrészt fontos a
sport- és hobbirepülés, mindemellett pedig a repülõtér je-
lenleg is egy nemzetközileg akkreditált repülõtér, busi-

ness jet gépeket is tud fogadni, ennek pedig a befektetõk
szempontjából nagy jelentõsége van. Erre építeni szeret-
nénk a jövõben. Már elkészültek a repülõtér-fejlesztés ter-
vei, készen várjuk a pályázati és finanszírozási lehetõsé-
geket, amelyek lehetõvé teszik, hogy fejlesszünk.

Jászai Menyhért hozzátette, ebben a ciklusban egyre
inkább a gazdaságfejlesztés a legfõbb prioritás Nyíregy-

VÁROSUNK IS CSATLAKOZOTT
A REKORDKÍSÉRLETHEZ

TÖBB MINT 300 GYEREKET EMELTEK A MAGASBA

LEVÉLTÁRI NAP –
„AZOK A ’80-AS ÉVEK”

Nyíregyházán is a magasba emelték a
gyerekeket szombat délelõtt. A tavalyi
online kísérlet után idén személyesen ta-
lálkozhattak a családok a Robinson dom-
bon. A Jósavárosban több mint 300 kicsit
emeltek a magasba, ezzel is azt demonst-
rálva, hogy családban élni jó, a gyerek a
legnagyobb érték.

Pontban 11 órakor, szombat délelõtt a
Robinson dombon is rengeteg gyereket emel-
tek a magasba. A Családbarát Magyarország
és a Három Királyfi, Három Királylány Moz-
galom szervezte meg idén is a korábban már
nagy sikerû, országos gyerekemelési rekord-
kísérletet. Az ország számos települése, köz-

tük Nyíregyháza, illetve a határon túlról is
csatlakoztak a kezdeményezéshez az elmúlt
években. A felhívás keretében azt próbálták
demonstrálni, hogy a gyerek a legnagyobb
érték, a boldogság forrása – olvasható a re-
kordkísérlet honlapján. A szervezõk 2021-
ben már negyedik alkalommal hívták közös
programra a szülõket és nagyszülõket. Idén
a fõváros mellett 32 településen emelték a
magasba a gyerekeket Magyarországon és
a határainkon túl. Nyíregyházán reggel 9
órakor kezdõdtek a programok, a családi
napon volt még többek között játszóház,
koncertek és ugrálóvár is. Országszerte
több tízezret, itt, a Jósavárosban több mint
300 kicsit emeltek a magasba.

„Azok a ’80-as évek” volt a témája az
idei Levéltári Napnak, amelyet múlt hét
csütörtökön rendeztek meg a megyeházán,
ahol a szakmai elõadások mellett kiosztot-
ták a Pro Archivo díjakat, a Balogh István-
emlékérmet, valamint a helytörténeti pá-
lyázat elismeréseit is.

Tavaly a pandémiás helyzetre való tekin-
tettel nem tarthatták meg a szokásos éves
Levéltári Napokat, idén pedig a korábbi
évektõl eltérõen csak egynapos lett a szak-
mai rendezvény, amelyhez a külföldi or-
szágok szabályozásai miatt idén csak ha-
zai elõadók és vendégek csatlakozhattak.

– Az elsõ Levéltári Napokon még csak
mi, levéltárosok osztottuk meg a kutatása-
ink eredményeit egymással. Aztán csatla-
koztak a muzeológusok, könyvtárosok,

helytörténészek, egyetemi oktatók, és a mi
megyénk sajátos földrajzi helyzetébõl ki-
folyólag hamar megjelentek nálunk és rend-
szeres vendégeinkké váltak a beregszászi,
az ungvári, kolozsvári, pozsonyi levéltáro-
sok és oktatók is. Mivel szerettük volna a
helytörténetet és köztörténetet szinkronba
hozni, hívtunk máshonnan is elõadókat, így
jártak nálunk Ausztriából, Németországból,
sõt, még Amerikából is elõadók – mondta
el megnyitójában Kujbusné dr. Mecsei Éva,
a Magyar Nemzeti Levéltár Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Levéltárának igaz-
gatója.

A pandémiás helyzet miatt ebben az
évben csak egynapos a Levéltári Nap, és
külföldi vendéget sem tudtak fogadni, azon-
ban idén legalább már meg lehetett tartani
a rendezvényt – hangzott el a megnyitón.

házán. A város életének motorja a gazdaságfejlesztés, az
ipari park fejlesztésével ide invitálják a befektetõket, me-
lyek mellett vállalkozássegítõ programok állnak a helyi
cégek rendelkezésére, ezeknek pedig egy fontos eleme,
hogy Nyíregyházán egy nemzetközileg is helytálló repü-
lõtere legyen, ami kiszolgálja majd az ide érkezõket.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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„SZERETETTELI KÖZEGBEN LENNI NAGYON JÓ”
BESZÉLGETÉS SIMON KORNÉLLAL

Simon Kornél, akit az elmúlt években a nyíregyházi
közönség színészként, rendezõként is megszeretett – õ
állította színpadra a Tanár úr kérem címû zenés játékot
és az Oscar címû nagy sikerû vígjátékot –, ezúttal a Ho-
gyan nevezzelek? groteszk komédia egyik fõszereplõje-
ként érkezik hozzánk. A vígjáték, melyet október máso-
dikán, szombaton láthatnak az érdeklõdõk, igazi siker-
darab, 2012-ben filmváltozata az egyik legnézettebb fran-
cia mozi lett.

– Te hogyan látod, mi lehet a darab népszerûségének
titka, mi a legnagyobb vonzereje?

– Nagyon szeretem azt a fajta színházat, és szerintem a
Hogyan nevezzelek? is ebbe a csoportba tartozik, amikor
csak ülsz, figyeled a darab folyását – szórakoztató dialó-
gusokat írt a szerzõ, és ezt Bognár Róbert nagyon szelle-
mesen fordította le – és egyszer csak megmarkolod a kar-
fát, azt gondolod: „az ugye már biztos nem fog szóba ke-
rülni, hogy...” „azt biztosan kikerülik majd...” „ezt már
biztosan nem fogják kivesézni...” És ez a darab pontosan
ezt csinálja. Minden tabuval szembenéz, minden szóba
kerül, mindent kitárgyalnak, de aztán jól ki is nevetik.
Mindennel foglalkoznak, ami az ún. „comme il faut” be-
szélgetésekbõl hiányzik, de tele humorral, emberséggel –
talán ez a legnagyobb vonzereje.

– A koronavírus okozta többszöri leállásnak köszön-
hetõen ennek az elõadásnak sem tudott igazán saját éle-
te, valamifajta íve lenni. Adott esetben mi segít újra fel-
venni a ritmust, visszatalálni a figurához?

– Ezt az elõadást az utóbbi bõ másfél-két évben kb.
évente egyszer játszottuk el. Aki volt már színpadon, az
tudja, hogy egy év után elõvenni egy darabot gyakorlati-
lag halálugrás. Ami mégis segít átlendülni mentálisan ezen
a lehetetlen helyzeten, az annak a gondolata, hogy „ké-
pes leszek rá, meg fogom csinálni”, és hogy mindannyian

szeretjük ezt a darabot. Nagyon szeretjük egymást, maxi-
málisan odafigyelünk egymásra a színpadon, valóban na-
gyon szuper kollégák vagyunk. Jó ebben a szeretetteli kö-
zegben lenni, együtt lenni, jó érzés elvinni és megmutatni
ezt az elõadást. Ez igazi motivációt jelent.

– Hogyan jellemeznéd Vincent-t, a darabban játszott
karakteredet?

– Vincent jóképû, sikeres, megy elõre, mint az úthen-
ger; egy luxusingatlan-ügynök, sikeressége épp a gátlás-

talanságában rejlik. Nagyon szellemes, okos, a vitákban
diadalmaskodó alkat – nem tud, nem képes veszíteni,
mindent megmozgat a gyõzelemért. Adott esetben elárul-
ja nemcsak a hozzá legközelebb állókat, de önmagát is,
képes még a saját születendõ gyermekébõl is viccet csi-
nálni, azért ez elgondolkodtató. Mindezzel együtt én
nagyon szeretem ezt a figurát, nagyon jó játszani ezt a
szerepet; pont attól izgalmas, hogy nem jó fiú, de azért
jó fiú.

– A pandémia sokunk életére rányomta a bélyegét, sok
mindent átrajzolt, megváltoztatott. Te hogyan élted meg
ezt az idõszakot?

– Nagyon sok elõadásom jegelve lett, hûtõszekrénybe
került, arra az idõre gondolva, amikor már a nem feltétle-
nül kasszasikernek számító elõadásokat is lehet játszani.
Összesen két elõadásom maradt talpon, az egyik a Centrál
Színházban a Pletykafészek, a másik pedig a Hogyan ne-
vezzelek? Örülök neki, hogy legalább ez a kettõ megma-
radt, és amit a Jóisten az egyik kezével elvesz, a másikkal
megadja: az, hogy nyolc és fél év után újra gyermekünk
született, azt a reménytelen érzést követõen, hogy nekünk
többé már nem lehet, mindent megér. Este nem kell be-
menni a színházba, otthon lehet maradni, segédkezni a
fürdetésnél, mesét mondani, altatódalt énekelni... Ugyan
az elõadásaim száma drasztikusan csökkent, a filmes és
televíziós munkák száma viszont jelentõsen nõtt, így most
ez is kiegyenlítõdni látszik.

Simon Kornéllal október 2-án, szombaton 19 órától
találkozhatnak a nézõk a Hogyan nevezzelek? címû
francia kortárs vígjátékban a Móricz Zsigmond Szín-
ház nagyszínpadán! Jegyek elérhetõek: www.moricz-
szinhaz.jegy.hu.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)
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ERDÕTISZTÍTÁS A TAKARÍTÁSI VILÁGNAP ÉS ERDÕK HETE ALKALMÁBÓL

Felelõtlen erdõhasználók és a környezettudatosságtól
messze álló szemetelõk mindig vannak. Erdõtisztítást hir-
detett meg a Zöld Akciócsoport egy diák ötlete alapján, a
Takarítási Világnap és az Erdõk Hete alkalmából. Mint
ismert, korábban pedig a diákpolgármester vezetésével
mentek végig néhány utcán a belvárosban a fiatalok. Az
alábbiakban az akciócsoport beszámolóját adjuk közre a
múlt szombati aktivitásról.

A Sóstói-erdõ Tölgyes utca felõli részén szeptember 25-
én, szombaton délelõtt gyûltek össze az önkéntes munkát

vállalók saját kesztyûkkel, zsákokkal és más szükséges esz-
közökkel. A Garabonciás Mûvészeti Iskola, az Eötvös Jó-
zsef Gyakorlóiskola, a Kölcsey Ferenc Gimnázium, a Vá-
sárhelyi Pál Technikum diákjai és családtagjai, valamint a
Zöld Akciócsoport gyûjtötték össze az erdõ ezen részén
hagyott, eldobált szemetet. Sajnos, sok italosüveget, alu-
mínium italosdobozt, mûanyag palackot találtak, de gyógy-
szert, vegyszert is.

A kommunális hulladék mellett külön zsákokba rakták
az újrahasznosítható hulladékot. Ezek elszállításáért kü-

lön köszönet illeti Bakos Rolandot, Tomori Tamást és a
Nyírerdõ Zrt. munkatársait.

Végül 14 teli zsák szemetet szedtek össze 2 óra önkén-
tes munkával. – Nem sok város büszkélkedhet ilyen szép
erdõvel – mondja dr. Szabó Sándor, a Nyíregyházi Egye-
tem biológus professzora.

– A Sóstói-erdõ helyi kincsünk. Nagyon fontos, hogy
természeti tisztaságát megõrizzük. Ha az erdõben vagy
amellett járunk, vigyük otthoni gyûjtõbe a hulladékunkat!

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.
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BRINGAVÁROS: 14 HELYSZÍNEN GYÛJTÖTTÉK A PECSÉTEKET
Több százan ültek kerékpárra a szombati Bringaváros sport-

rendezvényen Nyíregyházán. A szabadidõs program a tíz te-
lepülésrészt és a belvárost kötötte össze, a résztvevõk 14 hely-
színen gyûjthettek pecséteket (a Kossuth téren, a Jósavárosban,
a Korányi kertvárosban, a Hímes-Városmajorban,
Örökösföldön, Oroson, Borbányán, Nyírszõlõsben, Sóstóhe-
gyen, a Kertvárosban és a Malomkertben, illetve további há-
rom szponzori ponton), amiket értékes ajándékokra vált-
hattak. Nyíregyházán közel 80 kilométer hosszú a városi
kerékpárút-hálózat, így biztonságosan és kényelmesen tud-
ták megközelíteni a kijelölt helyszíneket a biciklisek.

A menetleveleken találták a címeket, délután négy órá-
ig volt idejük körbejárni a várost és begyûjteni a pecséte-
ket. Sokan már visszatérõ résztvevõnek számítanak a Brin-
gaváros sportrendezvényen.

– Már egy pár éve is részt vettünk a Bringavároson a
gyerekekkel és akkor is nagyon-nagyon élvezték. Most
pedig az idõ is engedi, hogy kihasználjuk ezt a napot
egy kis mozgásra és élménygyûjtésre – osztotta meg
élményeit Szabó Klára.

TÖBB SZÁZ RÉSZTVEVÕ
Reggel kilencre, alig fél óra alatt már százan regisztrál-

tak csak a Kossuth téri ponton. A résztvevõk legalább ki-
lenc pecsét összegyûjtése után választhattak az ajándé-
kok közül, mindenki a saját regisztrációs bringapontján.

– Nagyon örülök, hogy a Bringaváros ilyen népszerû
lett és ez összhangban van azzal az infrastruktúrafejlesz-
téssel, amit az elmúlt tíz évben sikerült megvalósítani

Nyíregyházán. Az ilyen rendezvényekkel az embereket
arra szeretnénk inspirálni, hogy foglalkozzanak az egész-
ségükkel. Ehhez pedig hozzájárulunk a rengeteg kerék-
párutunkkal – mondta a helyszínen dr. Kovács Ferenc
polgármester.

BIZTONSÁGOS KERÉKPÁROZÁS
Nyíregyházán már közel 80 kilométer hosszú a kerék-

párút-hálózat, így biztonságosan és kényelmesen tudták a

résztvevõk megközelíteni a pecsétgyûjtõ pontokat. A tíz
településrészt és a belvárost összekötõ szabadidõs sport-
rendezvény a családok körében is népszerû program volt
a hétvégén.

A programok között szerepelt a kerékpár-szépségver-
seny is. A szavazás szeptember 30-ig, csütörtök délig, te-
hát lapzártánk utánig tartott. A gyõztesrõl a nyiregyhaza.hu
weboldalon olvashatnak.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

NYÍKSE: KEZDÕDIK A SZEZON

A héten megkezdõdik a bajnokság a
Sunshine NYÍKSE NB II-es kosárlabda-
együttese számára is. A nyíregyházi csa-
patnál több változás is történt a nyári szü-
netben. A gárda tavaly aranyérmes lett a
Keleti csoportban. Sajtótájékoztatóval nyi-
totta az idényt a klub. 

Volt mit ünnepelni tavasszal a Sunshine
NYÍKSE kosárlabda-együttesénél. A csapat
fennállása során elõször lett aranyérmes az
NB II Keleti csoportjában, majd bejutott az
országos döntõbe, ahol harmadik helyen
zárt. A csapat pénteken Mezõberényben
kezdi a következõ szezont, immár egy
megváltozott játékoskerettel és szakmai
stábbal. Kósa Tamás távozott, Oláh Zoltán,
Vida Zoltán, Tóth Viktor, Vámos Bence,
Lakatos Zsombor és Szenti Mátyás viszont
érkezett. Utóbbi három annak a megálla-
podásnak köszönhetõ, melyet a klub az
Élsport Kft.-vel kötött, így a Blue Sharks
U20-as együttesébõl több fiatal is játszhat
az NB II-es NYÍKSE mérkõzésein.

– Megállapodást kötöttünk az NYKK-val
és az Élsport Kft.-vel is, ami mindkét félnek
jó. Nálunk lehetõséget kaphatnak azok a
fiatalok, akik a felnõttcsapatba esetleg még
nem férnek be, fejlõdhetnek, nekik pedig
nem kell más városba igazolniuk, hogy

játszhassanak. Örömmel látjuk a tehetsé-
geket – mondta Balogh Béla, a NYÍKSE el-
nöke. 

A felnõttcsapatnál a szakmai munkáért
továbbra is Kovács Tibor felel, segítõje
edzõként Brane Savic lesz. Utóbbira játé-
kosként is számíthatnak. A csapat vezetése
célként az elsõ két hely valamelyikének
megszerzését tûzte ki a bajnokságban. Sze-
retnék megismételni a tavalyi bravúrt, és
ismét érmet szerezni a szezon végén. 

A szezon három idegenbeli meccsel in-
dul, az elsõ hazai találkozója október
29-én lesz a nyíregyháziaknak a Tisza-
kécske ellen.

A klubnál nagy hangsúlyt fektetnek az
utánpótlás-nevelésre is. Jelenleg 200 gye-
rek kosarazik az egyesületben, és bár a jár-
vány nehezítette a toborzást, így is 50 újonc
kezdi meg az edzéseket a NYÍKSE színei-
ben. A klub igyekezett megteremteni mind
az infrastrukturális, mind a szakmai hátte-
ret, ezért minden korosztálynál két edzõ
dolgozik a kicsikkel. Gombkötõ Norbert
irányítja a legkisebbek tréningjeit, aki bí-
zik abban, hogy a korosztályos bajnoksá-
gokban jól szerepel majd a csapat.

(Szerzõ: Dankó László)
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK

Dr. Újhelyi János
(8. sz. vk. önk.

képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. október 5.,
16–18 óra között.

Helyszín:
Vasutas Mûvelõdési Ház,

Toldi u. 23.

BÕRMÛVES KIÁLLÍTÁS
A KÁLLAY GYÛJTEMÉNYBEN

OKTÓBER A BENCS VILLÁBAN SZÉPKORÚAK
AKADÉMIÁJA

Elkezdõdött a Kelet-Magyarországi Szép-
korúak Akadémiájának ismeretterjesztõ
elõadássorozata. Szeptember 15. és de-
cember 8. között tizenkét elõadás nyújt tar-
talmas kikapcsolódást a szépkorú városla-
kóknak. A belépés díjtalan!

Soron következõ elõadás:
Október 13. 15.00 óra: Az élet értelmé-

be vetett hit idõskorban. Elõadó: dr. Sze-
mán-Nagy Anita egyetemi docens, tanszék-
vezetõ (Debreceni Egyetem, Bölcsészettu-
dományi Kar, Pszichológiai Intézet Szemé-
lyiség- és Klinikai Pszichológiai nem önál-
ló Tanszék).

Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ.

IDÕSEK AKADÉMIÁJA
Soron következõ elõadás:
Október 6. 14.00 óra: Miért öreg-

szünk? A táplálkozás és a gyógyító éte-
lek jelentõsége. Elõadó: dr. Móré E. Csa-
ba pszichiáter fõorvos.

Helyszín: a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ Õz utcai Nappali
Ellátó Centruma.

A programon való részvétel elõzetes
telefonos regisztrációhoz kötött. Re-
gisztrálni a következõ telefonszámokon
van lehetõség: 06-20/298-3370, 06-20/
580-1019. A rendezvényen való meg-
jelenés csak védettségi igazolvánnyal le-
hetséges.

A törzsközönség tagjai már tudják, ok-
tóberben is változatos programok várják
keddenként az érdeklõdõket a Bencs Vil-
lában: zene, színházi beszélgetés, iroda-
lom, stílus és divat szerepel a kínálatban.

2021. október 5. (kedd) 17.30
Bencs zenés estek – No Dress Code

Acoustic koncert
Október 5-én a zenéé lesz a fõszerep:

közkedvelt slágerek, édes dallamok, jó-
kedv és felhõtlen szórakozás vár a villa
látogatóira a No Dress Code Acoustic jó-
voltából.

Az együttes 2016 nyarán alakult, tagjai
a nyíregyházi zenei élet ismert figurái, ko-
rábban több zenekarban zenéltek már
együtt. Céljuk az akusztikus zene népsze-
rûsítése. Olyan ismert és kevésbé ismert
dalokat játszanak, melyeket maguk is szí-

vesen hallgatnak, de repertoárjukból nem
maradhatnak ki saját dalaik sem. A közös
zenélés minden pillanatát élvezik, ezt az
érzést igyekeznek a közönséggel is meg-
osztani. Kik õk? Tóth Pál (basszusgitár);
Turcsán András (cajon, ütõhangszerek);
Szabó István (zongora); Szõke Zsolt (gitár);
Molnár ZsuZsanna (ének, vokál); Várhegyi
Tamás (ének, gitár).

Jegyek személyesen a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és Jegyirodájában (Nyír-
egyháza, Színház u. 2. – hétfõtõl péntekig
9–17 óráig; 42/507-006,  30/303-2875,  20/
233-2926,  szervezes@moriczszinhaz.hu)
és a Bencs Villában (Nyíregyháza, Sóstói
út 54. – hétfõ és csütörtök kivételével min-
dennap: 10–17 óráig; 20/461-4551,
info@bencsvilla.hu) válthatók, továbbá
online a Móricz Zsigmond Színház
weboldalán.

Rekonstrukciók, Õsi-magyar formai és
díszítõmûvészetet felhasználva újjá terem-
tett bõr viseletek, valamint különbözõ lo-
vas kiegészítõ darabok is találhatók abban

a kiállításban, amely Koszta Zoltán bõrmû-
ves nevéhez köthetõ és szeptember 24-én
nyílt a Kállay Gyûjteményben. A tárlat ok-
tóber 24-ig tekinthetõ meg.

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK
Idõpont: 2021. október 7. 17.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár, konferenciaterem

Állatok készítése papírból

Idõpont: 2021. október 4. 14.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár Orosi Fiókkönyvtára

Kézmûves foglalkozások

Mókus készítése
Idõpont: 2021. október 5.

Gyöngyfûzés
Idõpont: 2021. október 7.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár, Csiriptanya

Emlékezzünk a hõsökre
– Könyvkiállítás az aradi vértanúkról

Idõpont: 2021. október 6. 9.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár, társalgó

„és lát az isten égõ mennyeket”
– Pilinszky János emlékkonferencia

Idõpont: 2021. október 8. 10.00–16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és
Városi Könyvtár, kamaraterem

Deák Ferenc Akadémia
– Diktátorok I. rész

Mao Ce-tung. Elõadó: Vámos Péter törté-
nész, tudományos fõmunkatárs

Andrew Lloyd Webber legnagyobb mu-
sicalslágereit vonultatja fel koncertjén a
szabolcsi fúvószenekar.

Hangversenyüket október 3-án, vasár-
nap 17 órától tartják a Nyíregyházi Zsi-
nagógában.

Az 500 fõt maximálisan befogadni ké-
pes zsinagóga férõhely-kapacitása nem
növelhetõ tovább, a jegyek pedig csak a
helyszínen válthatók, így érdemes idõben
odamenni. A koncert védettségi igazol-
vánnyal hallgatható meg!

WEBBER-GÁLA NYÍREGYHÁZÁN Major József
(10. sz. vk. önk.

képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. október 7.,
17–19 óra között.

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



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIKOR A „KIRKAT”-BÓL VASVÁRI LETT
Büszkén hirdeti egy molinó a Vasvári Pál Gimnázium

épületének bejáratánál, hogy az õszi tanévnyitóval cen-
tenáriumi tanév vette kezdetét. Az oktatási intézmény
elõdje az 1921-ben alapí-
tott Királyi Katolikus Gim-
názium. Nagy népszerû-
ségre tett szert ez az isko-
la, amely tanítványai kö-
zött tudhatta például a ké-
sõbb népszerû színésszé
lett Zenthe Ferencet is. (A
„Kirkat” szellemi öröksé-
gét a Szent Imre Katolikus
Gimnázium ápolja, amely
az iskola alapítóinak és ta-
nítványainak, így a Tenkes
kapitányának is emléktáb-
lákat állított, valamint õrzi
a régi tablókat, iskolai értesítõket és tárgyi emlékeket.)

A Nyírvidék címû helyi lap már az 1920-as évek má-
sodik felétõl több alkalommal Szent László fõgimnázi-
umnak nevezte a „Kirkat”-ot, de ez az elnevezés nem
vált hivatalossá. Mindössze az 1924-ben alapított cser-
készcsapatának lett névadója a lovagkirály. A névvál-
toztatásra az iskola államosítása elõtti utolsó pillanat-
ban került sor. Amikor már lehetett tudni, hogy mi lesz
az egyházi, illetve a Magyar Katolikus Tanulmányi Alap
által fenntartott iskolák sorsa, az iskola vezetése úgy dön-

tött, hogy Vasvári Pált választja névadóul. Dr. Bánkúti
Ferenc igazgatóhelyettes visszaemlékezésében Lakatos
Istvánt, a gimnázium egyik tanárát nevezi meg ötletadó-

nak, aki maga is görögkato-
likus vallású volt, mint Vas-
vári. Margócsy József sze-
rint viszont Kovács Gyula
görögkatolikus hitoktató ja-
vasolta a márciusi ifjút, aki-
nek az apja, sõt a nagyap-
ja is görögkatolikus parókus
volt. Akárhogy is történt,
mindkét „keresztszülõ” el
szerette volna kerülni azt a
veszélyt, hogy az iskola ne-
vét „felülrõl” határozzák
meg.

Döntésük telitalálat volt,
mert az államosítást követõen „a nagy magyar negy-
vennyolcas forradalmár” neve az új rendszer számára
is elfogadható volt. 1949-ben le is leplezték az immár
Állami Vasvári Pál Gimnázium névadójának dombor-
mûvét, Berki Nándor alkotását. Örömteli, hogy a 100.
évforduló alkalmából nem felejtkeztek el az alkotásról,
hanem az megújítva, a bejárat mellett fogadja az isko-
lába térõket.


