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MEGNYITOTT A KÁLLAY-HÁZ

Új funkciókkal megnyitott a Kállay-ház, mely az õsi
arisztokrata család hajléka volt egykoron a Bessenyei té-
ren. A Modern Városok Program részeként elkészült be-
ruházás a Kállay Gyûjtemény mellett várostörténeti kiál-
lítással is hívogat a Kulturális Negyedben. Az új kulturá-
lis színtér, egyben turisztikai attrakció jelképes kulcsait
Varga Mihály pénzügyminiszter, miniszterelnök-helyet-
tes nyújtotta át dr. Kovács Ferenc polgármesternek a keddi
ünnepélyes avatáson (képünkön).

A pandémiás idõszakban is dolgoztak a kivitelezõk a
Kállay-ház épületegyüttesén, mely két fázisban újult meg,
komplex beruházásként. Az elmúlt évtizedekben a hadki-
egészítõ parancsnokságnak helyet adó, leromlott állagú
épület most méltó, világszínvonalú kiállításokkal hívogató
ékköve lett a Benczúr és Bessenyei terek által alkotott Kul-
turális Negyednek.

A KULTURÁLIS NEGYED ÚJ SZÍNFOLTJA
Ez a fogalom is a polgármesternek köszönhetõ, valamint a

mára megvalósult álom, hogy a páratlanul értékes, Kállay Kristóf
által a városra hagyott gyûjtemény méltó helyet kapjon koráb-
bi hajlékukban. Dr. Kovács Ferenc az avatáson azt mondta,
nagy öröm és siker ez a nyíregyháziaknak: a városlakóknak és
az önkormányzatnak egyaránt, ezzel több kitûzött cél is meg-
valósult. Egyrészt emléket állítunk egy Nyíregyházához is
kötõdõ, országosan meghatározó õsi családnak, másrészt
egy hiánypótló várostörténeti kiállításnak is helyet ad.

MÉLTÓ HELYSZÍN LESZ
– Ez a hely újraéled. Az egész beruházásnak, felújításnak

is az volt a célja, hogy a régi értékeket megtartsuk, ugyanak-
kor majd láthatjuk a kiállítóhelyeken, hogy olyan modern
digitális, interaktív módszerekkel is éltünk, amivel azt remél-
jük, hogy a nyíregyházi diákok majd örömmel fognak ide
járni, nemcsak rendhagyó történelemórákon, hanem magán-
programokon is – mondta. A polgármester hozzátette, a

Kállay-ház méltó helyszíne lesz a régi értékeink, a különle-
ges hagyaték bemutatásának és városunk, megyénk történe-
tének felidézésével erõsítheti a lokálpatriotizmust is.

A MODERN VÁROSOK PROGRAM RÉSZE
A beruházást a Modern Városok Program keretében tá-

mogatta a kormányzat, melynek részeként például megva-
lósult a tér másik végében a Rózsakert Szabadtéri Színpad
felújítása. Egy másik projektben pedig a Kulturális Negyed
új színfoltja, a Szindbád is készül a szomszédban.

A TÖRTÉNELEM FOLYAMATOSSÁGA
A kormányzat képviseletében Varga Mihály pénzügy-

miniszter azt mondta, fontos, hogy minél több arcát meg-
rajzoljuk a történelemnek, összegyûjtve, továbbadva mind-
azt, ami a múltból ránk maradt. Így teremthetjük újjá a
történelem folytonosságát, melytõl a kommunista diktatú-
ra meg akarta fosztani a nemzetet.

(Folytatás az 5. oldalon.)

MEGSZÜLETETT A 10. NYÍREGYHÁZI ZSIRÁF!
Kis zsiráf született a Nyíregyházi Állatparkban. A neve Jubileum lett, hiszen õ a

10. Nyíregyházán született zsiráfborjú. Az állatparkban közel 20 éve tartanak Roth-
schild-zsiráfokat és ritkán elõfordul, hogy 1-1 fiatal anya még nem tudja, hogy kell
gondozni a picinyét, ezért a Sóstó Zoo gondozói már nagy rutinnal rendelkeznek
a zsiráfok mesterséges táplálását illetõen. Ugyanakkor tudják, hogy ez sok ve-
szélyt is rejt magában, ezért csak akkor szerették volna nyilvánosságra hozni a kis
zsiráf születésének tényét, amikor már együtt szaladgálhat a csapattal. Most azon-
ban, hogy a látogatók meglesték egy üvegablakon keresztül az Afrika kontinens
élõvilágát bemutató kifutóban a legújabb lakót, az állatpark tájékoztatta a nyilvá-
nosságot, hogy Nyíregyháza legújabb kis zsiráfja 1 hónapos, jelenleg 210 cm magas
és naponta 5 liter tehéntejet fogyaszt.

2 SZÍNHÁZ

VIDOR
Bár rendkívüli körülmények

elõzték meg a szervezési munkála-
tokat, a VIDOR Fesztivál nézõi idén
sem maradnak nívós és izgalmas
színházi versenyprogram nélkül.

3 AKTUÁLIS 5 FEJLESZTÉS

EZÜSTDÍJ A PANGEÁNAK
Nyíregyházi kitüntetettet is kö-

szöntöttek hétfõn este a Magyar Épí-
tõmûvészek budapesti székházában.
A Nyíregyházi Állatpark tematikus
szállodája, a Hotel Pangea terveiért
Gáva Attila ezüstdíjat kapott.

MENETRENDVÁLTOZÁS
A városháza városstratégiai

bizottsága egyhangúlag támo-
gatta az augusztus 20-tól életbe
lépõ új hálózat és menetrend
elemeit.
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SZÍNHÁZ

A VÍGJÁTÉKOK LEGJAVA A VIDOR FESZTIVÁL SZÍNHÁZI PROGRAMJÁBAN
Bár rendkívüli körülmények elõzték meg a szervezési

munkálatokat, a VIDOR Fesztivál nézõi idén sem marad-
nak nívós és izgalmas színházi versenyprogram nélkül. A
közönség számos kedvencével találkozhat újra. S bár a
Móricz Zsigmond Színház természetesen elõkészítette a
színvonalas, színházon kívüli, például zenés, Kossuth téri
programokat is, a folyamatosan változó járványhelyzet
és rendelkezések miatt errõl még nem lehet biztosat
mondani.

Ami a versenyprogramot illeti, a színház tájékoztatása
szerint itt lesz többek között az Orlai Produkció „színei-
ben” Kovács Patrícia és Ötvös András (Kaktuszvirág, ren-
dezõ: Novák Eszter), a Játékszín Legénybúcsú címû elõ-
adása Szerednyey Béla, Nagy Sándor, Csonka András,
valamint Szente Vajk szereplésével, és utóbbi rendezésé-
ben is. Szerednyey Béla, Nagy Sándor, a Móricz Zsigmond
Színház színpadán már szereplõ Kerekes Évával és Balla
Eszterrel is színpadra lép a Madách Színház Ügyes kis
hazugságok darabjában (rendezõ: Szirtes Tamás). Gáspár
Sándor a Szikora János nevével fémjelzett Molnár Ferenc-
mûben, a Játék a kastélyban (Vörösmarty Színház), Balsai
Móni és Schmied Zoltán a Büszkeség és balítélet két szí-
nészre alkotásban (Centrál Színház, rendezõ: Ujj Mészá-
ros Károly), Mucsi Zoltán és Fodor Tamás a Nézõmûvé-
szeti Kft. és a Szkéné Színház közös produkciójában, az
Eleven éjszaka elõadásban (rendezõ: Koltai M. Gábor),
Börcsök Enikõ pedig Soós Péter rendezésében, a Pince-
színház Háy János: A Gézagyerek darabjában szerepel.
Bemutatkozik a Miskolci Nemzeti Színház a Betörõ az
albérlõm címû vígjátékkal, Keszég László rendezésében,
az Aranytíz a Szõcs Artur nevével fémjelzett Csehov-egy-
felvonásosokkal.

NAGY NEVETTETÕK SEREGSZEMLÉJE

A Neptun Brigád Benne vagy produkcióját Kovács Dá-
niel Ambrus, a TÁP Színház rendezõi változatát Znajkay
Zsófia állította színpadra. A szerzõk listája is rendkívül
széles körû: klasszikus magyar szerzõk, így Örkény István
is szerepel rajta Tóték címû alkotásával a Veres1 Színház
vendégjátékában (rendezõ: Dicsõ Dániel), de kortárs ma-
gyar szerzõk közül Grecsó Krisztián: Megyek utánad címû
alkotása is érkezik az Orlai Produkciós Irodától Dékány
Barnabás rendezésében, és szerepel majd a Hevesi Sán-
dor Színház Sóska, sültkrumpli elõadása is (rendezõ: Far-
kas Ignác).

A SZABADTÉRIN IS JÁTSZANAK
A Rózsakertbe kilátogató nézõ három különbözõ jel-

legû színházi élményben részesülhet: a kaposvári Csiky
Gergely Színház névadójuk egyik remekmûvét hozza
el Nyíregyházára Vidnyánszky Attila rendezésében

(Buborékok); örömmel látjuk vendégül a Legyen úgy!
címû Dés László-koncerten fellépõ Básti Julit, a honi
színjátszás egyik ikonikus alakját, és a különleges éne-
kesnõt, Tóth Verát; az érdeklõdõk pedig ezen a pódiu-
mon is találkozhatnak a nagy sikerû Legénybúcsúval.

A Móricz Zsigmond Színház közleménye szerint a Szer-
vezõ- és jegyirodájukban a VIP bérlettel rendelkezõ láto-
gatóik mindenkinél elõbb, július 23-án (csütörtökön) és
24-én (pénteken) a szokásos nyitvatartási idõben, egyéb
érvényes felnõtt színházbérlettel rendelkezõ nézõik pe-
dig július 27-én, hétfõ reggel 7 órától szerezhetik be VI-
DOR színházjegyeiket. Július 29., szerda reggel 7 órától
bárki számára elérhetõek majd a VIDOR belépõk, és még
aznap 14 órától online is megvásárolhatóak lesznek. A
VIP bérletesek névre szóló bérletük felmutatásával
mennyiségi korlátozás nélkül, egyéb felnõtt bérleteseik a

nagyszínpadi darabokra maximum személyenként egy
bérletre, akár elõadásonként 8 db belépõjegyet válthat-
nak, a Rózsakert Szabadtéri Színpad elõadásaira, és a
kamara elõadásokra pedig mennyiségi korlátozás nélkül
válthatnak jegyeket – a szabad helyek függvényében. To-
vábbi információkról készséggel adnak felvilágosítást sze-
mélyesen, Szervezõ- és jegyirodájukban (Nyíregyháza,
Országzászló tér 6.), valamint az alábbi telefonszámokon:
42/507-006, 30/303-2875, 20/233-2926 és hamarosan
honlapjaikon, a www.moriczszinhaz.hu  és a megújult
vidor.eu oldalukon.

SORBAN ÁLLÁS HELYETT

Pillanatkép a
Legénybúcsú
címû darabból

Fotó: jatekszin.hu
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FEJLESZTÉS AZ INDUSTRIAL ELECTRIC BAU KFT.-NÉL

FIABCI EZÜSTDÍJ A HOTEL PANGEÁNAK
A NEMZETKÖZI INGATLANFEJLESZTÉSI NÍVÓDÍJ PÁLYÁZATÁN ISMÉT ELISMERTÉK A NYÍREGYHÁZI GÁVA ATTILÁT

Nyíregyházi kitüntetettet is köszöntöttek hétfõn este a
Magyar Építõmûvészek budapesti székházában. A Nyír-
egyházi Állatpark tematikus szállodája, a Modern Váro-
sok Program részeként megvalósult Hotel Pangea terve-
iért Gáva Attila ezüstdíjat kapott, így városunk ismét a
nemzetközi figyelem középpontjába került.

A FIABCI a legnagyobb nemzetközi ingatlanszövetség,
mely 1951-ben alakult párizsi székhellyel, és több mint
60 ország a tagja. Ahogy a hazai elnök fogalmaz, az in-
gatlanfejlesztés az egyik legbonyolultabb befektetési for-
ma, mert a terület kiválasztásától az üzemeltetésig sok
szakma együttmûködése szükséges. 1992-ben döntöttek
a nemzetközi nívódíj pályázat meghirdetésérõl, melynek
eddig 37 országból voltak díjazott építészei. Köztük a nyír-
egyházi Gáva Attila, aki idén másodszor lett kitüntetett,
ezúttal a Hotel Pangea terveiért – õ az úgynevezett Silver
Winner.

HANGSÚLYOS ÁLLATPARKI TEMATIKA

Az építész FIABCI különdíjat nyert már 8 éve a Nyír-
egyházi Állatpark Zöld Piramisáért. Most is az állatparki
tematikát hangsúlyozta, és utalt a földtörténet azon korá-
ra, amikor még összefüggõ szárazföld borította a bolygót.
Innen a Pangea név. – Teremtsen kapcsolatot és teremtsen
egységet a park, az ide érkezõ vendégek, a konferenciák-
ra látogató állatparki szakemberek között! Egy 38 szobás,
négyszintes, középsõ átriumra szervezett kis szálloda,
amivel itt nyerni tudtunk, de minden elemében a sóstói
környezetre hangolt az épület, az épített, illetve a termé-
szeti környezetre. A sétány elõtt végigfutó fasor megjele-
nik az épületen ugyanúgy, mint maga a tó visszatükrözõ-
dése az üvegfelületeken, a tóra kifutó stégek pedig mint
erkélyek jelennek meg. A célunk az volt, hogy egy ilyen
egységes épületet, centrumot hozzunk létre, ahol mind az
idelátogatók magas szinten meg tudnak szállni, valamint
konferenciák tartására is alkalmas – fogalmazott a díjáta-
dón Gáva Attila.

MAGYARORSZÁGI DÍJKIOSZTÓ

– Külön öröm számunkra, hogy a FIABCI Magyarország
képviselõivel a Magyar Építõmûvész Szövetség egy közös
együttmûködést kötött, és ennek keretében elõször idén,
Magyarországon a FIABCI Ingatlanszövetség által meghir-
detett ingatlanfejlesztési világverseny, a FIABCI World Prix
d’Excellence pályázat díjait, a magyar díjazottaknak a
Magyar Építõmûvészek Szövetségének székházában tud-
juk átadni – így köszöntötte az elismerteket és a vendége-
ket Krizsán András, a szövetség elnöke. A májusi, ázsiai
esemény helyett így és itt történt a díjkiosztó a pandémia
miatt. Itt vette át Gáva Attila a Hotel Pangea terveiért oda-
ítélt ezüstdíjat.

RANGOS MEZÕNYBEN A PANGEA

Néhány napja lett nyilvános a FIABCI Nemzetközi In-
gatlanfejlesztési Nívódíj Pályázat díjazottjainak névsora.
Köztük rangos lista a hazai gyõztesekrõl, a két aranyos és
öt ezüstös épületrõl. A Mûemlék kategóriában a Budai

Vigadó – Hagyományok Háza elsõ, a Gül baba türbéje
pedig második lett. Utóbbi a Közcélú infrastruktúra és épü-
letfejlesztés kategóriában az elsõ helyet is elnyerte. Má-
sodik díjjal jutalmazták a Hotel kategóriában a nyíregy-
házi Hotel Pangea Ökocentrum épületét, az Iroda kate-
góriában a Promenade Gardens és a Váci Greens Iroda-
házak, a Fenntartható fejlesztés kategóriában pedig az
ECODOME Irodaház tervezõjét.

SOK SZEMPONTOT FIGYELTEK

– Az elbírálás legfontosabb kritériuma maga a koncep-
ció, az építészeti, mûszaki és kivitelezési minõség. Aztán
a marketing része, tehát egy épület hiába szép és nagyon
jó, ha üresen áll, és tönkremegy a fejlesztõ. Nem hiszem,
hogy az egy sikeres ingatlanfejlesztés... A finanszírozás és
marketing kérdések nagyon fontos eleme a környezettu-
datosság és a társadalmi hasznossága – sorolta a szem-
pontokat Gönczi László, a FIABCI Magyar Tagozatának
elnöke. Ebben a versenyben lett díjazott a nyíregyházi
építész és épület!                   (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

29 MILLIÓ FORINTOS TÁMOGATÁST KAPTAK

29 millió forinttal támogatta a magyar kormány az
Industrial Electric Bau Kft. 41,6 millió forint összértékû
kapacitásbõvítõ fejlesztését. A cég a Gazdaságfejlesztési
és Innovációs Program technológiai pályázatán nyerte a
forrást. Az ünnepélyes szerzõdésaláíráson Varga Mihály
pénzügyminiszter arról beszélt, a koronavírus-járvány
utáni gazdaságvédelmi akciótervben 9000 milliárd forin-
tos forrást biztosítanak a vállalkozások számára.

Tizenhárom éve dolgozik a villamosipari piacon a nyír-
egyházi Industrial Electric Bau Kft., a cég fõ profilja a
villamosipari kivitelezés, a gyártósorok tervezése, vala-
mint egyedi gépek gyártása. Számos ipari területen van
jelen a vállalkozás, például autó-, mûanyag-, gyógyszer-
és élelmiszeripar.

– Az idõ múlásával és a megrendelõi igények változá-
sával egyre több megkeresést kaptunk egyedi gépek meg-
tervezésére és gyártására, ehhez korábban külsõs gépész
partnerek bevonását kértük, de ez nem mindig volt meg-
felelõen gördülékeny, ezért a cég vezetése 2017-ben úgy
döntött, hogy saját gépészdivíziót hoz létre, saját infrast-
ruktúrával, saját eszköz- és gépparkkal. Ezen törekvésünk-
ben volt hatalmas segítségünkre a magyar kormány, mi-
vel a jelenlegi gépeink és berendezéseink jelentõs része
is pályázati forrásból valósult meg – mondta Labanics Ist-
ván, az Industrial Electric Bau Kft. ügyvezetõje.

JELENTÕS TÁMOGATÁS

A cég legutóbb a Gazdaságfejlesztési és Innovációs
Program technológiai pályázatán nyert 29 millió forintos
forrást az összesen 41,6 millió forint értékû fejlesztésé-
hez. A kapacitásbõvítõ beruházás részeként egy újabb nagy

értékû gépet vásároltak, egy úgynevezett CNC megmun-
káló központot. Ennek köszönhetõen új piaci szegmense-
ket is megcélozhatnak.

– Jó példa ez a cég a többi nyíregyházi vállalkozás szá-
mára, egy klasszikus kisvállalkozás, még azt nem mond-
hatjuk, hogy közepes, mert 26 ember dolgozik itt, tehát közel
30 családnak adnak megélhetést. Véleményem szerint ez a
fejlõdés azt mutatja, hogy besegítenek Nyíregyháza és a
térség foglalkoztatásába is – mondta dr. Vinnai Gyõzõ, a
térség országgyûlési képviselõje.

GAZDASÁGPOLITIKA A JÁRVÁNY UTÁN

A vállalkozásnak számos terve van a jövõre nézve, mind
a gépész, mind a villamos részleg továbbfejlesztésére, még

idén új összeszerelõüzemet építenek, de a tudásbázisukat
is bõvítik. Minél hamarabb szeretnének a robotizálás és
az ipari automatizálás területén Magyarországon is szá-
mottevõ céggé válni, tette hozzá az ügyvezetõ. A magyar
gazdaság sikerességéhez nélkülözhetetlenek a mikro-, kis-
és középvállalkozások, ezért a hazai gazdaságpolitikában
is fontos szerepük van.

– A magyar gazdaság történetének legnagyobb gazda-
ságfejlesztési csomagját tudtuk összeállítani, ez 9000 milli-
árd forintot jelent, ez a gazdasági teljesítményünk körülbe-
lül húsz százaléka. Az akcióterv hozzá tudott járulni ah-
hoz, hogy a magyar gazdaság csökkenése április-május
hónapokban megállt és az elmúlt hetekben már szép las-
san kezd visszatérni arra a növekedési pályára, ahol koráb-
ban volt. A gazdaságfejlesztés fókuszában továbbra is a
mikro-, kis- és középvállalkozások, a foglalkoztatásnak a
bõvítése és az újraiparosítás áll, ebben nincsen változás –
mondta a rendezvényen Varga Mihály pénzügyminiszter.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TÁMOGATÁSOK

Az uniós támogatások 60 százalékát költi a kormány
olyan konkrét gazdaságfejlesztésre, amelynek köszönhetõ-
en kevesebb a munkanélküli és a magyar gazdaság növe-
kedése uniós szinten is kimagasló. A GINOP programok-
ban pedig 2500 milliárd forintnyi fejlesztési forrás áll ren-
delkezésre a vállalkozások számára. A világjárvány miatt a
hazai sérülékenyebb ágazatok, mint például az élelmiszer-
gazdaság, a mezõgazdaság és a turizmus kiemelt támoga-
tásokra számíthat a kormánytól. A keddi rendezvényen
ünnepélyes támogatói szerzõdést is aláírt Labanics István,
a cég ügyvezetõje és Varga Mihály pénzügyminiszter.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Labanics István és Varga Mihály
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PÁRATLAN GYÛJTEMÉNY ÉS DIGITÁLIS VÁROSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS
(Folytatás az 1. oldalról.)

Mint címlapunkon írtuk, a különleges gyûjtemény
mellett vadonatúj várostörténeti kiállítással nyitott meg
a Modern Városok Program keretében felújított Kállay-
ház.

A rendezvényen a kormányzatot képviselve Varga Mi-
hály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter hang-
súlyozta, ismét meg kell dolgoznunk azért, hogy a ma-
gyarok azt érezzék, van jogunk kiállni az értékeinkért és
az érdekeink mellett, visszaszerezve ezzel az önbizal-
mat, amit a kommunizmus el kívánt venni tõlünk múl-
tunk eseményeinek tudatos meghamisításával. – Napról
napra tennünk kell ezért. Ezeknek a lépéseknek a sorába
tartozik a Kállay-ház és gyûjtemény megnyitása, ezért
köszönöm, hogy ezen az ünnepi alkalmon itt lehetek
önökkel együtt. Egy olyan történelmi család emlékét õrzi
a most felújított kúria, amelynek több tagja is kiemelke-
dõ alakja volt a magyar történelemnek. Nem pusztán a
tetteiknek, még inkább a haza iránti elkötelezettségük-
nek, építõ munkájuknak adózunk most tisztelettel – fo-
galmazott Varga Mihály.

FONTOS A NÉHAI MINISZTERELNÖK
EMLÉKEZETE

A miniszterelnök-helyettes méltatta a Nyíregyházán
született néhai miniszterelnök nagyságát, tevékenységét.
Megfogalmazása szerint Kállay Miklós egy borzalmas tör-

ténelmi helyzetben, a második világháborúban hazája és
a magyar emberek érdekeit próbálta érvényesíteni, s egy
embertelen korban is meg tudott maradni embernek, így
emlékezete különösen fontos számunkra.

NYÍREGYHÁZÁRA
TERVEZTÉK A GYÛJTEMÉNYT

A kormányfõ fia, a gyûjteményalapító díszpolgár, Kállay
Kristóf ebben az épületben született, s a Kállay család ne-
vében az õ fia, a miniszterelnök unokája mondott köszön-
tõt. Kállay Miklós kiemelte, rengeteg családtag gazdagí-
totta nagyvonalú ajándékaikkal, emlékeikkel, kincseikkel
a gyûjteményt. – Édesapám, Kállay Kristóf teljes mérték-
ben átérezte az ezzel járó kötelességet és felelõsséget.
Mihelyt bekövetkezett a rendszerváltás, azonnal elkezdte
a leendõ gyûjtemény szervezését. S nem a fõvárosra gon-
dolt, mert biztosan akarta a gyûjtemény egyben tartását –
emlékezett.

SZERDÁTÓL NYITVA,
AUGUSZTUS 8-ÁN RENDEZVÉNY

A rendezvényen a város országgyûlési képviselõje, dr. Sza-
bó Tünde is gratulált a beruházáshoz, majd a díszvendégek az
elsõk között vehettek részt tárlatvezetésen. De mostantól bár-
ki láthatja az értékeket, hiszen a Kállay-ház szerdától nyitva
van a nagyközönség elõtt. Augusztus 8-án pedig egy rendha-
gyó, a Múzeumok Éjszakáját félig-meddig pótló rendezvényt
is terveznek. – Külön programmal is készülünk, sõt, szeret-
nénk ezt a szép udvart kihasználva vendéglátással, gyerek-
programokkal is kedveskedni az idelátogatóknak. Minden
korosztályra számítunk, az esti órákban elsõsorban a diákság-
ra és a felnõttekre, de mindenki megtalálja majd a maga prog-
ramját ezen a családi estén – részletezte Dohanics László,
annak a Kállay Gyûjteménynek a vezetõje, mely a korábbi
147 helyett most már közel 1200 négyzetméteren mûkö-
dik, a Jósa András Múzeum részeként, a Bessenyei téren.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

EGYHANGÚ DÖNTÉS
ZÖLD LÁMPA AZ AUGUSZTUS 20-I MENETRENDVÁLTÁSHOZ

A városháza városstratégiai bizottsá-
ga egyhangúlag támogatta az augusztus
20-tól életbe lépõ új hálózat és menet-
rend elemeit, melyet az átmeneti menet-
rend továbbfejlesztésével a Mobilissimus
Kft. dolgozott ki szoros együttmûködés-
ben az önkormányzattal és a Volánbusz
Zrt.-vel.

A következõ hetekben készülnek el a
részletes menetrendek, valamint az
utastájékoztatás elemei, hogy augusztus 20-
án minden információ elérhetõ legyen és
zökkenõmentesen induljanak el a nyíregy-
házi autóbuszok.

A helyi közlekedésben már használha-
tó jelenleg is a Nyíregyházi menetrend
alkalmazás, de a Google Maps is tartal-
mazza a mindenkor érvényes menetren-
deket, így könnyebbé válik a tájékozódás
és az utazások megtervezése. Az augusz-
tus 20-tól tervezett hálózat új elemei je-
lentõsen javítják a városrészi kapcsolato-
kat: a 20-as és a 21-es buszok a Vasútállo-
más és Örökösföld között közlekednek a
belvároson keresztül ellenirányú körjárat-
ként, a 44-es Orosról Örökösföldön és
Jósavároson át a Vasútállomásig fog járni,
a rozsréti és kistelekiszõlõi járatok egy
része pedig a Sóstói úti kórházig közleke-
dik hétköznapokon. Augusztus 20. után
mindennap közlekedik majd az 55-ös
szeptember végéig, de a 11-es is újrain-
dul a hétköznap reggeli és délutáni csúcs-
idõben, hangolva a 20-as és 21-es körjá-
ratokkal. A 23T autóbuszt Örökösföld és
Huszártelep között a meghosszabbított 6-
os és 6Y váltja fel a körúton és a Búza té-
ren keresztül, új és közvetlen kapcsolatot
teremtve a Kertváros és a Vasútállomás
között is.

Az átmeneti menetrendben perjellel je-
lölt vonalak számozása a könnyebb hasz-
nálhatóság érdekében megváltozik, illet-
ve az alábbi viszonylatok egészítik ki:

- 2/2Y ->
o 2 – Autóbusz-állomás <> Csárda ut-

cai forduló <> Alma utcai iskola (Bor-
bányán körjáratként)

o 22 – Autóbusz-állomás <> Alma ut-
cai iskola (Tünde utcán át, csak csúcs-
idõben)

- 3 és 3/24 ->
o 3 – Sóstói úti kórház <> Búza tér <>

Autóbusz-állomás <> Kistelekiszõlõ
<> Rozsrét

o 3A – Autóbusz-állomás <>
Kistelekiszõlõ <> Rozsrét

o 30 – Sóstói úti kórház <> Búza tér
<> Autóbusz-állomás <> Rozsrét

o 30A – Autóbusz-állomás <> Rozsrét
- 4/4Y -> 4Y
- 6 és 6/10 ->
o 6 – Örökösföld <> Vasútállomás <>

Huszártelep
o 6A – Örökösföld <> Vasútállomás
o 6Y – Örökösföld <> Vasútállomás <>

Esély Centrum <> Huszártelep
o 10 – Örökösföld <> Vasútállomás <>

Nyírszõlõs
o 10A – Vasútállomás <> Nyírszõlõs
- 7/18 -> 18

A hálózat és menetrendek részleteirõl a
következõ hetekben folyamatosan tájékoz-
tatjuk Önöket!
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REKORDKÍSÉRLET A CANTEMUSSZAL

UTCAZENE KONCERTSOROZAT
NYÍREGYHÁZÁN

Július 21-tõl utcazenei koncertsorozat
vette kezdetét Nyíregyházán! A Városala-
pító atyák szobránál hetente kétszer (ked-
den és pénteken) helyi zenekarok lépnek
fel.

– A helyi élõzenét szeretnénk karban
tartani és népszerûsíteni, mert sok olyan for-
máció létezik Nyíregyházán, akik iránt
nagy az érdeklõdés. Régen több vendéglá-
tóhely is volt a városban, ahol lehetett ze-
nélni. Ezek száma azonban sajnos meg-
csappant. Így ki kellett találni valami mást,
ami által a helyi zenekarok teret kapnak a
további zenélésre. Szerencsére a város ve-
zetése is már mellé állt az ügynek, ezért
lehetett megvalósítani a Zene Sóstón nevû
programsorozatot is. A nyertes pályázatnak

köszönhetõen pedig egy újabb szálon si-
kerül a térzenei koncertsorozatot megva-
lósítani, így szerencsére már a 7 napból 5
napon zene lesz Nyíregyházán – ha az idõ-
járás is kedvez – hangsúlyozta Székely Sza-
bolcs, az Élõ Zene Mûvészeti Egyesület ne-
vében.

Rekordot állít a Nyíregyházi Cantemus
Kórus. A világhírû énekkar a koronavírus-
járvány miatt idén nem tudja megszervezni
a XIII. Cantemus Nemzetközi Kórusfeszti-
vált, ezért online rekordkísérletet indított.
Harminc nap alatt minél több embernek
kell elénekelni az István, a király rockopera
himnikus dallamát.

A rekordkísérlethez a felkeltanapunk.hu
oldalt kell felkeresni, elkészíteni a saját fel-
vételünket és elküldeni a szerverre. A be-
érkezett felvételekbõl egy rekordkísérleti
mozaikvideó készül, amit a Cantemus
online közösségi felületein mutatnak be au-
gusztus 20-án.

Városszerte segítõ rekordpontokon vár-

ják azokat, akik bizonytalanok a digitális
platformok használatában vagy nem mer-
nek magukban énekelni. A különbözõ hely-
színeken, mint például a Nyíregyházi Ál-
latparkban vagy a Parkfürdõben, a kórus
tagjai bárkivel eléneklik.

A Polip Band július 28-án lép majd felA Polip Band július 28-án lép majd fel



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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BURGER ISTVÁN EMLÉKEZETE 2.
A törvényes örökösök Burger István végrendeletét

azzal támadták meg, hogy a végrendelkezõ sérülése
miatt nem volt beszámítható állapotban. A törvényszék
azonban elutasította keresetüket, így most már a Burger
által szülei nevére tett alapítvány minden akadály nél-
kül kifejthette jótékony hatását. A birtokokat az igaz-
ságügyi kormány nevében dr. Illés Andor kir. fõügyész
vette bérbe és mintagazdaságot alakított ki. A földeken
elítéltek dolgoztak, akiket ezáltal „munkaszeretetre való
neveléssel” kívántak visszaadni a társadalomnak. A be-
folyt jövedelmet jótékony célú intézetek fenntartására
és a sóstói gyermek-üdülõtelep korszerûsítésére, bõví-
tésére fordították.

Burger István halálának évfordulóin a városháza er-
kélyére gyászlobogót helyeztek és a város vezetõi kiza-
rándokoltak sírjához, amely fölé monumentális sírem-
léket állítottak. A Gerenday testvérek budapesti mûhe-
lyében, budakalászi sárga márványból faragott emlék-
mûvet 1923. december 23-án adták át. Kardos István
kultúrtanácsnok az izraelita temetõben elmondott be-
szédében Burger életével kapcsolatban kifejtette, hogy
„érdemes jónak lenni”, hiszen „van hála és hálás meg-
emlékezés az emberi szívekben”. Szépek Szohor Pál
városi fõjegyzõ gondolatai is, amelyekkel a Nyírvidék
hasábjain tisztelgett Burger emléke elõtt: „De bevéssük
nevét a város történelmének márványtáblájába, kemény
márványba, melyet századok sem pusztíthatnak el, hogy

tõle tanulják szeretni unokáink a szenvedõket és tõle
tanulják szeretni mindenek felett – városunkat”.

Ma már az alapítvány nem létezik, de õrzi Burger
István nevét egy város által alapított díj, amit a szociális
ellátás és gondozás területén kimagasló tevékenységet
folytatók kaphatnak meg. És bár áll még, de már erõsen
felújításra szorul a Kótaji úti temetõben a síremléke,
amelynek alig olvasható felirata hirdeti: „Nemes csele-
kedete például szolgáljon mindannyiunknak és emlé-
kezete legyen örökké áldott”. Hogy ez így lehessen, jó
volna, ha halálának 100. évfordulójára a síremléke méltó
lenne ahhoz, akinek állították!

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra

Tárgy: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ fejlesztése

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a GINOP-7.1.9-

17-2018-00005 azonosítószámú, „Nyíregyháza-Sós-

tógyógyfürdõ integrált termék- és szolgáltatásfejlesz-

tése” címû projekt keretében Sóstógyógyfürdõn meg-

valósuló fejlesztések tárgyában a helyi lakosok tájé-

koztatása érdekében lakossági fórumot tart 2020. jú-
lius 30-án (csütörtök) 17.00 órától.

A fórumon Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hiva-

talának munkatársai, valamint a tervezõ tájékoztatja

az érdeklõdõket a Sóstógyógyfürdõn tervezett fejlesz-

téseket illetõen.

A lakossági fórum helyszíne:

Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatala –
Krúdy terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A VMKK PROGRAMJAI

KÉZMÛVES FOGLALKOZÁS július 27-én 10.00
órától a Mandabokori Mûvelõdési Házban.

„ÍGY TEDD RÁ” – TÁNCHÁZ ÉS GYÖNGYFÛZÉS
4–10 éves korig (ingyenes) Balasáné Sebestyén Móni-
kával és Dalanics Nikolettával július 27-én 17.00 órától
a Kölyökvárban.

SENIOR TÁNCTANÍTÁS (ingyenes) Ágoston Ildikó
vezetésével július 28-án 9.00 órától a Kölyökvárban.

JÓSA-MÓKA – HASZNOS KREATÍV IDÕTÖLTÉS a
Jósavárosi Mûvelõdési Házban július 29-én 10.00 órá-
tól.

PÁL ÁGNES MANDALAFESTÕ TÁRLATA a Pál Gyu-
la Teremben. Megtekinthetõ: augusztus 8-ig.

PORKOLÁB JUDIT AKVARELLJEINEK KIÁLLÍTÁSA
az Alvégesi Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: au-
gusztus 19-ig.


