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VÁROSUNKBAN TENISZEZETT A VILÁGKLASSZIS

NEM MARADUNK PROGRAMOK NÉLKÜL

Bár a járványügyi elõírások miatt több rendezvényt is töröltek országszerte – Nyír-
egyházán a Cantemus Kórusfesztivált, valamint a töltöttkáposzta-fesztivált –, au-
gusztusban sem maradunk programok nélkül. A felújított Kállay-házban például ezen
a héten szombaton a Látványosságok Éjszakája, augusztus 29-én pedig egy különle-
ges sörkiállítás várja a látogatókat. De augusztus 15-én lesz Bringa Piknik, majd
augusztus 20-án Államalapító Szent István ünnepe, igaz, a megszokottól eltérõ ke-
retek között, nem a Kossuth téren, hanem a Rózsakertben és koncert, valamint tûzi-
játék nélkül, augusztus 26–28. között V4 Junior Világkupa Nemzetközi Kerékpáros
Verseny, augusztus 31-én pedig Tour de Hongrie.

IDÉN IS LESZ INGYEN TANSZERCSOMAG
egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellá-
tásokról szóló önkormányzati rendelet alapján a nyír-
egyházi székhelyû általános iskolába beiratkozott, ál-
landó nyíregyházi lakóhellyel rendelkezõ alsó tagoza-
tos általános iskolai tanulók (1–4. évfolyam) részére idén
is nyújt tanszercsomag formájában iskolakezdési támo-

gatást. A fedezetet az önkormányzat saját forrásból
2020. évi költségvetésében is biztosítja. Elõzetes fel-
mérés alapján idén 4461 kisdiák részesül ebben a
támogatásban. A nettó 1500 forint értékû tanszercso-
magban az évfolyamoknak megfelelõ füzetek, író-
szerek találhatók majd.

ÚJABB TURISZTIKAI DÍJAT KAPOTT NYÍREGYHÁZA
Az Utazó magazin immáron 15. alkalommal hirdette

meg az elõzõ év legjobb turisztikai szolgáltatóit díjazó
közönségszavazását olvasói körében. 17 kategóriában
ismerték el a magyarországi, és 12 kategóriában a külho-
ni szolgáltatókat. A szavazás eredményeként az év tu-
risztikai városa Nyíregyháza lett. A díjat dr. Kovács Fe-
renc polgármester vette át múlt hét csütörtökön a Prestige
Hotel különtermében, Budapesten.

2002-ben adta át elõször a legjobb turisztikai szolgál-
tatóknak járó díjakat Az Utazó magazin, az idei pedig már
a 15. alkalom volt. Az elismeréseket az olvasók szavaza-
tai alapján osztják ki minden évben, és most már a hatá-
ron túliak is szavazhattak. Csütörtökön az éves díjátadó
ünnepségen ítélték oda 12 külhoni és 17 magyarországi
szolgáltatónak az elismerést. Kihirdették többek között az
Év Utazási Irodáját, az Év Wellness Szállodáját, az Év
Víziparkját, valamint az Év Turisztikai Városát is, amely
ezúttal Nyíregyháza lett.

FOLYAMATOSAN MEGÚJUL
– Nyíregyházával kapcsolatban egyértelmûen látható,

hogy mivel folyamatosan újabb attrakciókkal bõvül a vá-
ros, ez meghozta a gyümölcsét. Ezt pedig az emberek
nemcsak szavazatokban fejezték ki, hiszen annál még ta-
lán többet ér a városnak, hogy a látogatottság is nagyon
nagy mértékben emelkedik évrõl évre – emelte ki Érsek
M. Zoltán, a lap tulajdonosa és egyben fõszerkesztõje.

NÖVEKEDETT A VENDÉGFORGALOM
Nyíregyházán az elmúlt 10 év alatt több mint 100 száza-

lékkal növekedett a vendégforgalom. A rangos elismerést a
tudatosan felépített koncepció alapján történõ turizmusfejlesz-
tés mellett azzal érdemelte ki a város, hogy attrakciói tekinte-
tében is folyamatosan képes megújulni, amelyek évrõl évre
turisták ezreit vonzzák a szabolcsi megyeszékhelyre.

– Mondhatom, igen attraktív évünk volt. Tavalyelõtt már
a Pangea megkezdte a mûködését, az elmúlt év novem-
berétõl pedig a nagy Hunguest Hotel, és hát ennek meg is

van az eredménye. Egyrészt visszaigazolódott az, hogy
nagyon nagy szükség volt ezekre, mivel négycsillagos ka-
tegóriában szálláshely-hiányunk volt, de megjelent mind-
ez a vendégéjszaka-számban is, ami elérte a 254 ezret.
Soha nem volt ennyi Nyíregyházán – hangsúlyozta dr.
Kovács Ferenc polgármester.

A szakma és a közönség is folyamatosan elismeri a Nyír-
egyházán folyó turisztikai fejlesztéseket, hiszen Az Utazó
magazin mellett a szallas.hu portál is minden évben díjaz-
za a szakma legjobbjait, ahonnan már nem elsõ ízben ke-
rültek ki gyõztesként nyíregyházi szolgáltatók. Az attrakci-
ók fejlesztése pedig a jövõben is folytatódik a szabolcsi me-
gyeszékhelyen: újabb látványossággal bõvül például a Nyír-
egyházi Állatpark. Több mint 800 millió forintos, százszá-
zalékos támogatású TOP-os pályázatnak köszönhetõen In-
dia-ház és Madárröpde létesül benne, valamint már elké-
szültek a Jégkorszak nevet viselõ interaktív állatbemutató
tervei is. Emellett egy újabb, több elemet tartalmazó, Sóstó-
gyógyfürdõt érintõ fejlesztés is elindulhat a közeljövõben.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város

Önkormány-
zata a szociá-
lis rászorult-
ságtól függõ

Fucsovics Márton nyerte a szülõvárosában, Nyíregyházán rendezett
Marso-Bige Kupa elnevezésû teniszversenyt. A világklasszis tenisze-
zõ három szettben gyõzte le Marozsán Fábiánt a döntõben. Fucsovics
a nyíregyházi mérkõzésekkel is az egy hónap múlva esedékes US
Openre készült fel.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.
augusztus 18. 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 szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyíltkörû pályázat kereté-

ben üzemeltetési kötelezettséggel határozott idõre, ötéves idõtartamra bérbe adja
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában 15057-15065 hrsz.-
ok alatt nyilvántartott, 33 014 m2 területen álló, 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 76. szám
alatti „Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping” kivett sporttelep (15057), kivett tábor-
hely (15065), kivett üdülõépület, udvar (15098-15064) megnevezésû ingatlanát, vala-
mint annak felszerelési és berendezési tárgyait a megtekintéskori állapotban.

A bérbeadás fontosabb feltételei:
A bérleti díj 1 000 000 Ft + áfa/hó, melyet havonta, elõre kell megfizetni. A bérleti

díjat a bérbeadó által kiállított számla ellenében átutalással kell kiegyenlíteni.
A közüzemi díjakat a bérlõ fizeti. A bérleti díj fizetése mellett a leendõ bérlõt

terhelik a helyiség fenntartásával, a tevékenység folytatásával kapcsolatosan felme-
rülõ közüzemi költségek, melyeket az esedékesség idõpontjában köteles az illeté-
kes szolgáltató felé kiegyenlíteni. Bérlõ köteles a közmûvek üzemeltetõivel saját
nevére szóló közüzemi szerzõdést kötni.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2020. augusztus 18. 10.00 óra.
A pályázatok benyújtásának módja és helye:
A pályázatok zárt borítékban, „Hotel Sóstó Turistaszálló és Kemping” megjelö-

léssel nyújthatók be a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz.).

Pályázati ajánlatok bontása: 2020. augusztus 19. 10.15 óra.
A pályázatok bontására zárt körben a hivatal munkatársaiból álló értékelõ bizott-

ság jelenlétében, a kiíró hivatalos helyiségében történik a fenti címen.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2020. augusztus 19. 11.00 óra.
A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a

pályázati felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

Részletes pályázati felhívás a www.nyiregyhaza.hu weboldalon,
a pályázatok menüpont alatt.
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IDÉN IS LESZ VIDOR
VIDOR

11 NAPOSSÁ BÕVÜLT A FESZTIVÁL, A KONCERTEK A SZABADTÉRIN LESZNEK

Idén is lesz VIDOR Fesztivál! Ez a legfontosabb mon-
dat a mostanában sokak által, sokszor feltett kérdésre.
Ráadásul hosszabb is lesz: a korábbi 9 helyett 11 napig
tart az év legvidámabb hete. Igaz, a járványügyi szabá-
lyok miatt a Kossuth téri nagykoncertek elmaradnak, de
a színházi program mellett megmarad a színes kavalkád,
rengeteg helyszínen, ami így, a pandémiás korlátozások
közepette is élményeket ígér. A hétfõi sajtótájékoztatón
azt is bejelentették, ezzel együtt is lesznek jelentõs kon-
certek, a szabadtérin és a VIDOR Kertben, a VIDOR Falu
pedig a fõtérre költözik.

– Az elsõ számú kérdésre, amit az elmúlt két hónapban
szerintem ezerszer kaptam meg: lesz VIDOR! – Ez a két, a
fõszervezõ-színházigazgató, Kirják Róbert által elmondott,
a kultúrabarátok számára megnyugtató szó volt talán a
legfontosabb a hétfõi sajtóeseményen, eloszlatva a felme-
rült kételyeket.

RENDHAGYÓ FESZTIVÁL
A KORLÁTOZÁSOK MIATT

Dr. Kovács Ferenc polgármester hozzátette, meg tud-
ják szervezni a VIDOR Fesztivált, de az rendhagyó lesz
az 500 fõ feletti zenés-táncos rendezvényekre vonatkozó
tilalom miatt. Ezen kívül azonban tulajdonképpen min-
den megmarad, ám a megvalósuláshoz az is kell, hogy a
résztvevõk betartsák majd a korlátozó intézkedéseket,
amiket fertõtlenítõ helyekkel szeretnének segíteni.

FELÚJÍTOTT, KIEMELT HELYSZÍNEK

– A VIDOR Fesztivál nagy része sértetlenül mehet to-
vább, ez jelenti a színházi programokat. S milyen jó, hogy
ilyen szépen felújított Szabadtéri Színpadunk van már, és
Bencs Villánk, mert ezek kiemelt helyszínei lesznek a fesz-
tiválnak, abban az értelemben is, hogy a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadra sikerült néhány koncertet átvinni, tehát
azok is megmaradnak – nyilatkozta a Nyíregyházi Televí-
ziónak dr. Kovács Ferenc polgármester.

SZTÁRVENDÉGEK A SZABADTÉRIN

Ott viszont a nézõtér befogadóképessége és a járvány-
ügyi szabályok miatt egy jelképes belépõvel, és az elõze-

tes jegyvásárlás lehetõségével kell számolni, így aki az
Irie Maffia, a Follow the Flow, a Budapest Bár Bangó Mar-
gittal, a Like a Rolling Stones vagy a Dés László produkció
valamelyikét látni szeretné, igyekeznie kell a döntéssel.

KONCERTEK A KERTBEN

Kisebb koncertek egyébként lesznek fél kilenctõl a VI-
DOR Kertben is, a hazai zenei élet jól ismert elõadóival,
köztük a nyíregyházi kötõdésû Tortugával. Majd ott éjsza-
ka a lemezlovasok veszik át a szerepet – ám itt a létszám-
korlát 400 fõ.

BIGE HOLDING MECENATÚRA
– TÁRGYALNAK A FOLYTATÁSRÓL

A korlátozások ellenére is igyekeznek tartani az elmúlt
fél évtizedben még magasabbra emelt szintet a szerve-
zõk, hiszen ez az ötödik évad, amit esztendõnként 30
millió forinttal támogat a Bige Holding csoport. Az elnök-
tulajdonos, Bige László a sajtóeseményen azt mondta, lo-
kálpatrióta nyíregyházi cégként szívesen tették és jó be-
fektetés volt ez a kultúrába, hiszen a VIDOR egyre jobb
lett, és tárgyalnak a polgármesterrel a folytatásról. – Ez
nekünk összességében 150 millió forintunkba került. Be-
szélni fogunk róla polgármester úrral, nem zárkózom el
elõle. Ez Nyíregyházán egy jó kezdeményezés, egy hosszú
évek óta mûködõ, jó fesztivál. Úgy gondolom, hogy pénz
kell hozzá, hogy ezen a színvonalon megtartsuk. Mi meg
támogatni fogjuk nagy valószínûséggel.

9 NAP HELYETT 11

A cél egyébként az volt, hogy csakúgy, mint négy éve,
most is a tömegeket vonzó Rúzsa Magdi legyen az abszo-
lút sztárvendég, ám a vírushelyzet ezt nem tette lehetõvé.
A korlátozások miatt azonban szeretnének egyfajta kár-
pótlást is nyújtani a szervezõk, így két nappal meghosszab-
bodik a fesztivál, ami idén elõször 9 helyett 11 napig tart
majd és már augusztus 19-én elkezdõdik – a fõtéren meg-
szokott színes kavalkáddal.

PEZSGÕ BELVÁROS

– Reményeim szerint még ezt fogjuk tudni fokozni. A
városalapítók szobra köré épített VIDOR Falu átkerülne a
Kossuth térre, tehát sokkal tágasabb térben, sokkal szellõ-
sebben elhelyezhetõ padoknál tudjuk várni az ide látoga-
tókat. Nagykoncerteket ugyan nem lehet tartani, de egy
kis emelvényen utcazenészek és mutatványosok fogják vál-
tani egymást itt, a Kossuth-szobor mellett és egy ledfallal
is kiegészítjük a programot, ahol az esti órákban filmeket
láthatnak majd – fogalmazott Kirják Róbert, a szervezés-
sel megbízott Móricz Zsigmond Színház igazgatója, fõ-
szervezõ.

SZÍNES KAVALKÁD, RENGETEG PROGRAM

Több színpadot is felállítanak a városban: a Korzó elõtt
megszokott módon a gyermekeknek és családoknak ké-
szülnek programokkal, lesz bábszínház a szokott helyén,
a Hõsök terén, az irodalom terepe továbbra is a Bencs
Villa, kinyit a MÛvész Stúdió a limerick-bajnoksággal, lesz-
nek zenei események a társszékesegyházban és a zsina-
gógában. Egy igazi meglepetéssel is készülnek: a Pagony
Hotel vadonatúj rendezvénycsarnokában a Nemzeti Lo-
vas Színház Kincsem címû nagyszabású produkcióját lát-
hatják, Pintér Tibor és Papadimitriu Athina fõszereplésé-
vel. S természetesen zajlik majd a színházi versenyprog-
ram, melyek egy részére még korlátozott számban van-
nak jegyek. A zsûri elnöke idén Koltai Róbert lesz.

További részletek a folyamatosan frissülõ  www.vidor.eu 
oldalon találhatók.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Kovács Ferenc, Bige László és Kirják Róbert a
sajtótájékoztatón
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlant:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.

augusztus 18. napján (kedd) 12.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-
határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/258 m.)
ügyfélfogadási idõben.

APP ÉS ÚTVONALTERVEZÕ
DIGITÁLIS SEGÍTSÉG A HELYI BUSZMENETRENDBEN VALÓ TÁJÉKOZÓDÁSBAN

Telefonos applikáció és útvonaltervezõ – digitális esz-
közök segítségével is lehet folyamatosan tájékozódni a
helyi buszmenetrendrõl. Mint köztudott, augusztus 20-
tól jelentõsen változik a nyíregyházi közösségi közleke-
désben szolgáló járatok hálózata, útvonala, menetrend-
je. A közgyûlés szakbizottságának döntését követõen a
háttérben most a pontos, megállóhelyekre bontott indu-
lási idõpontok tervezése folyik, amelyekkel friss, olvas-
hatóbb formátumban találkozhatnak az utcákon nemso-
kára a nyíregyháziak.

Ha egy utazást szeretnénk
megtervezni, akkor beírhatjuk a
Google útvonaltervezõjébe,
hogy hova szeretnénk eljutni és
a közösségi közlekedést választ-
va megmutatja az ajánlott útvo-
nalat és utána ezt térképen is le
lehet követni, illetve láthatjuk az
autóbusznak az útvonalát is.

MEGÁLLÓHELYEK, ÚT-
VONALAK, IDÕPONTOK

Ekés András, a buszmenet-
rend és hálózat átalakítására, új-
ratervezésére felkért Mobilis-
simus Kft. ügyvezetõje hozzá-
tette, a Google útvonaltervezõn
akár megállóhelyre is lehet kat-
tintani, vagy konkrét útvonala-
kat bejelölni. Így megtudhatjuk,
mikor érkezik az autóbusz me-
netrend szerint az adott meg-
állóba, de az is nyomon követ-
hetõ, hogy a következõ megál-
lókba vagy az úti célhoz mikor
jut el.

MENETRENDI VÁLTOZÁSOK AUGUSZTUS 20-TÓL
A cél továbbra is az, hogy mikor augusztus 20-án ér-

vénybe lép az átalakított menetrend és hálózat, minden-
ki, minden információ birtokában lehessen, s nagy biz-
tonsággal tudja igénybe venni a szolgáltatást. A közgyû-
lés szakbizottsága az önkormányzati képviselõknek ren-
dezett tájékoztató fórumot, egyeztetést követõen rábólin-
tott a változtatásokra.

ÚJ FORMÁTUM A MEGÁLLÓKBAN
A háttérben most készülnek a lassan

megszokottá váló konkrét, megállóhelyi
menetrendek, amelyekkel az utasok a
megállókban találkoznak, s az adott járat
pontos indulási idõpontjáról tájékoztat-
nak. – Ebben komoly változás lesz, hogy
augusztus 20-tól szabvány, A/4-es formá-
tumú, sokkal jobban olvasható, nagyobb
karakterrel szedett menetrendek lesznek
a megállókban. Viszont ehhez több mint
ezer megállóhelyen kell cserélni a korábbi
hosszúkás, öntapadó matricával ragasz-
tott menetrendeket. Ez egy nagyon ko-
moly munka lesz a bevezetés elõtti na-
pokban. Hiszen fontos az, hogy a beve-
zetéskor már az új menetrendek legye-
nek láthatók, viszont a bevezetést meg-
elõzõen még az addig érvényesek legye-
nek – mondta Ekés András.

FONTOS A TÁJÉKOZÓDÁS
A szakértõ hozzátette: ebben értelem-

szerûen lesz néhány nap átfedés, így na-
gyon kell majd figyelni az utasoknak au-
gusztus huszadika körül, hogy milyen
megállóhelyi menetrendet látnak éppen.
Ezért fontos, hogy használják a volan-

busz.hu/nyiregyhaza oldalt az informálódáshoz, hiszen az
naprakész.

TÉRKÉPEK, KIADVÁNYOK, SZÓRÓLAPOK,
MENETRENDKÖNYV

De másképpen is segítik majd az utastájékoztatást a
szakemberek, a Volánbusszal és az önkormányzattal kar-
öltve: készülnek a hálózati térképek, melyek mutatják az
új, változó és régi, megszokott viszonylatokat. Lesznek
továbbá kiadványok, szórólapok, s akár a menetrendköny-
vet is meg lehet késõbb vásárolni.

TELEFONOS APP:
NYÍREGYHÁZI MENETREND

Az utazások megtervezéséhez pedig újabb, korszerû
segítséget jelenthet az AppCorner által fejlesztett, jelen-
leg androidos telefonokon futó Nyíregyházi Menetrend al-
kalmazás. – Meg lehet nézni az egyes viszonylatoknak a
menetrendjét, konkrét indulási idõpontokkal és GPS po-
zíció alapján a legközelebbi megállóba helyez minket.
De tetszõleges, megállóban lévõ menetrendeket is be le-
het állítani. Illetve, útvonalat is lehet vele tervezni. Meg
tudjuk nézni, hogy autóbusszal mennyi idõ alatt és mi-
lyen járatokkal tudunk eljutni, ennél a példánál Rozsrétre
– mutatta az ügyvezetõ.

FOLYAMATOS
TÁJÉKOZTATÁS

A Nyíregyházi Menetrend applikációt tehát érdemes
letölteni az androidos telefonokra. De minden aktuális
információ és menetrend nyomon követhetõ a
volanbusz.hu/nyiregyhaza oldalon. A változtatásokkal
kapcsolatos részletekrõl pedig folyamatosan tudósít a vá-
ros hírportálja, a nyiregyhaza.hu, valamint annak
Facebook-oldala is. A buszmenetrenddel következõ lap-
számunkban részletesen is foglalkozunk.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A RENDÕRSÉG FOLYAMATOSAN ELLENÕRZI
A MASZKVISELÉST NYÍREGYHÁZÁN IS

98 nap után véget ért a veszélyhelyzet Magyarorszá-
gon, június 17-én jelentették be annak megszüntetését,
azonban ezzel egy idõben bevezették a járványügyi ké-
szültséget. Ezt hat hónapra, december 18-ig hirdették ki,
és háromhavonta vizsgálják felül. Néhány védelmi intéz-
kedés azonban érvényben maradt, köztük többek között
a kötelezõ maszkviselés bolti vásárláskor és a tömegköz-
lekedési eszközökön. Ennek betartását a rendõrség ellen-
õrzi Nyíregyházán is.

A kormány még júniusban eltörölte az idõsek vásárlási
idõsávját, de továbbra is mindenkinek – kivételt képeznek
a hatodik életévüket be nem töltött kiskorúak – kötelezõ a
tömegközlekedési eszközön és az üzletben történõ vásár-
lás során szájat és orrot eltakaró eszközt viselni (valamint a
vendéglátóhelyek alkalmazottainak a helyiség zárt részé-
ben, a vendégek által is használt térben), a zenés, táncos
rendezvények pedig csak 500 fõig tarthatók meg. A rend-
õrség rendszeresen ellenõrzi a járványügyi készültségi idõ-
szak védelmi intézkedéseirõl szóló 285/2020. (VI. 17.) kor-
mányrendeletben foglaltak betartását, így a maszk haszná-
latát is – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság.

FIGYELMEZTETÉSTÕL A BÍRSÁGON ÁT A
FELJELENTÉSIG

– A rendõrök felhívják a figyelmet arra, hogy az elõírá-
sok a járvány terjedésének megakadályozását, lassítását

NINCSENEK HELYI ADATOK

Bár szerettük volna megtudni, hogy Nyíregyházán hány
esetben éltek a rendõrök felszólítással, helyszíni bírság-
gal, valamint feljelentéssel, de mint kiderült, a jogsértés-
sel összefüggõ rendõri intézkedésekrõl csak országos ada-
tok állnak rendelkezésre. Ebbõl viszont kiderül, hogy jú-
nius 18. óta – ekkor lépett hatályba a védelmi intézkedés
megszegésérõl szóló szabálysértési törvény – figyelmez-
tetést 410 esetben alkalmaztak, helyszíni bírságot 353 fõ-
vel szemben szabtak ki, 49 állampolgárral szemben pe-
dig szabálysértési feljelentést tettek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

szolgálják. Azokkal szemben, akik a kormányrendelet elõ-
írásait megszegik, a rendõrök figyelmeztetést alkalmaz-
nak, helyszíni bírság megfizetésére kötelezhetik, vagy fel-
jelenthetik. (A helyszíni bírság összege 5000 és 50 000
forint között lehet – a szerk.).

HATÁSOSAK AZ ELLENÕRZÉSEK

– A tapasztalatok azt mutatják, hogy az ellenõrzé-
sek hatására csökkent a szabálysértõk száma. Az ál-
lampolgárok jellemzõen rendelkeznek maszkkal, és
egyre kevesebb alkalommal fordul elõ, hogy a náluk
lévõ védõeszközt nem viselik.
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4 tanács az ízületi betegségek megelõzésére
„Az anyagcsere-betegségek megelõzése

kulcsfontosságú, hiszen ennek fõ okozója a
nem megfelelõ táplálkozás, ami miatt súlyos
ízületi gyulladás (arthritis) alakulhat ki...” –
idézzük dr. Újházi László szavait.

Cikkünk célja fényt deríteni 2 veszélyre,
amelyek egy idõs embernek a mindennapja-
it elviselhetetlenné tehetik. Mindemellett gya-
korlatias tanácsokat ajánlunk, amelyek betar-
tásával ön is megelõzheti az ízületi gyulladá-
sok és betegségek kialakulását, amelyek kö-
zül 2-félét említünk meg:

Ízületi porckopás vagy artrózis
Ízületi gyulladás vagy artritisz
Az artrózis (ízületi porckopás) egy steril

gyulladás, míg az artritisz esetében 2-féle ízü-
leti gyulladásról beszélünk:

Akut (rövid idejû) és
Krónikus (hosszabb idejû) gyulladás
Mi okozhatja a 2 fenti gyulladástípus ki-

alakulását? Sok esetben ez lehet egy sérülés
vagy akár egy kórokozó is. Vannak azonban
esetek, amikor a szervezet saját immunrend-
szere támadja meg az ízületet. Sõt, az egyik
legfontosabb kiváltó okról, az anyagcsere-
betegségekrõl még kevesebb az ismeret, ha-
bár ez a legkönnyebben megelõzhetõ. Még-
is hogyan?

4 tanácsot adunk önnek:
1. Igyon kellõ mennyiségû folyadékot!
Bizonyára ön is tudja, hogy a napi ajánlott

folyadékbevitel 2–2,5 liter víz. De miért hall-
juk ezt annyiszor? Azért, mivel ezen mennyi-

ség bevitele nélkül csökken a szervezet hialu-
ronsavszintje, mely a kopásos eredetû ízületi
gyulladások melegágya.

2. Végezzen testmozgást!
Ez nemcsak segít megelõzni a gyulladás

kialakulását, hanem az ön testsúlyának meg-
felelõ fenntartása érdekében is fontos.

3. Konzultáljon háziorvosával, amennyi-
ben a gyulladás már elõrehaladott állapotú!
Õ tud ajánlást nyújtani, valamint a szüksé-
ges gyógyszereket és kezeléseket (terápiákat)
is kiírja!

4. Táplálkozzon változatosan!
A nem megfelelõ táplálkozás az elsõdle-

ges okozója az anyagcsere-betegségek kiala-
kulásának. Ennek egyik súlyos ízületi gyulla-
dásos formája a köszvény kialakulásához
vezet!

Meggyõzõdésünk, hogy önnek is kulcsfon-
tosságú az ízületei egészsége. Táplálkozzon
akkor is változatosan, ha már éppenséggel
nincs elég ereje órákat a konyhában fõzni!
Nyugdíjasoknak állami támogatással, kedvez-
ményesen biztosítunk kétfogásos ebédet
(leves+fõétel), házhoz szállítással! Ráadásul
csak augusztusban az új étkezõink számára
külön ajándékcsomaggal is kedveskedünk,
amelynek tartalma egy vászontáska, 2 tányér,
gyógyszeradagoló, toll, hûtõmágnes és aro-
mazáró kanál.

Ne maradjon ki ön sem, hívja ingyenesen
zöldszámunkat (06-80/900-368) vagy láto-
gasson el honlapunkra (https://btesz.hu/
etkezes) további információkért!

KÉSZÜL A VÁROS STRATÉGIAI TERVEROMA INTEGRÁCIÓS NAP

Roma Integrációs Napot tartottak múlt
hét szombaton. Az önkormányzati, Közö-
sen a kiútért projekt keretében rendezett
fesztivál célja az volt, színteret biztosítson
a Huszár és a Keleti lakótelepen élõknek
egy közösségfejlesztõ program keretein
belül egymás jobb megismerésére. A Vi-

dék Kincse Egyesület által szervezett ren-
dezvényen a példát mutató fellépõk és szí-
nes kiegészítõ programok hozzájárulhattak
ahhoz, hogy a közös értékek és hagyomá-
nyok mentén egy szorosan összetartó és
együttmûködõ közösséget alakítsanak ki az
ott élõk.

VÁRJÁK A NYÍREGYHÁZIAK VÁLASZAIT

Tisztelt Nyíregyháziak!

Jelenleg készül Nyíregyháza
2020–2030 közötti idõszakra szó-
ló Stratégiai Terve, melynek célja
a város 2030-ig szóló városfej-
lesztési irányainak és fejlesztési
projektjeinek meghatározása. A
stratégiai tervezés keretében kér-
dõíves felmérést végez Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 2020. augusztus 5–19.
között online formában, amely-
nek célja a városban élõ lakos-
ság aktív bevonása a fejlesztések
tervezésébe. Kérjük, a kérdések
megválaszolásával segítse mun-
kánkat, hiszen az Önök tapasz-
talatai, igényei és javaslatai külö-
nösen fontosak városunk jövõjé-
nek tervezésében. A kérdõív a 
www.nyiregyhaza.hu oldalon ér-
hetõ el. Együttmûködésére feltét-
lenül számítunk, véleményét, ak-
tivitását ezúton is köszönjük!

Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A JÓSAVÁROSI NAPOK TÖRTÉNETÉHEZ
Az 1970-es években egy új városrész született Nyíregy-

háza északi részén. A terveken XVII. sz. lakókörzetként
szerepelt a terület, amely 1972-tõl a Jósaváros nevet viseli.
Az új lakónegyed fokozatosan benépesült, és az átadás
évében, 1978-ban már mintegy húszezer ember talált itt
otthonra, akik jósavárosiaknak nevezték magukat. Hamar
felmerült a közösséggé formálás igénye és megszületett a
Jósavárosi Napok programsorozata, amely ma a város leg-
nagyobb múltú rendezvényei közé tartozik.

Az elsõ ilyen szervezés az 1975. évi augusztus 20-i
ünnephez kötõdik, ekkor rendezték meg hagyományte-
remtõ jelleggel a „jósavárosi játéknapot”. A kezdemé-
nyezés élére a Hazafias Népfront körzeti bizottsága és a
Váci Mihály Lakásszövetkezet állt. A 14 éven aluli gyer-
mekek részére aszfaltrajzversenyt, kerékpáros ügyessé-
gi és gyorsasági versenyt, valamint focibajnokságot ren-
deztek. A „Jósavárosi Napok” kifejezést elõször 1977-
ben használták és ezt követõen immár minden évben
ezen a néven hirdették meg a hagyományosan az alkot-
mány ünnepe tiszteletére szervezett eseménysorozatot.
A kezdetben egyhetes, majd háromnaposra tervezett
rendezvények között szerepeltek kulturális, sport- és
szórakoztató események, amelyek a „jobb lakóközös-
ség” kialakítását voltak hivatottak szolgálni.

Az évek alatt a Jósavárosi Napok keretében a sport-
rendezvények mellett szerveztek divatbemutatókat, étel-
kóstolóval egybekötött termékbemutatókat, képzõmû-
vészeti kiállításokat, utcabálokat, szabadtéri filmvetíté-

seket, koncerteket, amatõr népzenei együtteseknek, nép-
dalköröknek és táncegyütteseknek biztosítottak bemu-
tatkozási lehetõséget, adtak térzenét és természetesen
nem maradhatott el a tûzijáték sem. Néhány alkalom-
mal a Robinson-dombon ünnepi tábortüzet is raktak.
Helyszínül a 15-ös, majd a 9-es iskola tornapályáit és
épületeit is igénybe vették.

E rendezvények bizonyára sokakban idéznek kelle-
mes emlékeket, amelyek sora tovább gazdagodhat, hi-
szen ebben az évben is várják a szervezõk a vendége-
ket a Jósavárosi Napokra.

Gaál Béla felvétele 1979-bõl


