
ÚJ BUSZMENETREND REKORDKÍSÉRLET

7-10 14

XXVII. ÉVFOLYAM 22. SZÁM
2020. AUGUSZTUS 14.

VIDOR FESZTIVÁL

4-5

TURISTÁK SÓSTÓN

6

TILOS AZ ÉGETÉS!

3

KERÉKPÁRVERSENY

13

SORRA KÉSZÜLNEK EL AZ ÚJ NYÍREGYHÁZI KÖRFORGALMAK
Két új körforgalmat – igaz, még nem hivatalosan – múlt

héttõl már birtokba is vehettek a városlakók Nyíregyhá-
zán. A nyertes önkormányzati, uniós projekt keretében
készülõ modern csomópontok a Család utcának a Belsõ
körútnál és a Szalag utcánál lévõ keresztezõdésénél teszik
biztonságosabbá és egyenletesebbé a forgalmat. Mindemel-
lett javában zajlanak a munkálatok a Csaló köz – Korányi
Frigyes utca csomópontban is. Itt a baleseti statisztikákra
tekintettel, a gyalogosok és kerékpárosok közlekedését
akadálymentes módon biztosító, szintén új körforgalom
épül, amit a tervek szerint szeptemberben adnak majd át.

Mint ismert, Nyíregyháza önkormányzata közel  822 
millió forint, 100 százalékos, vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert kerékpárút és körforgalom építésére.  A pro-
jekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regioná-
lis Alap társfinanszírozásában valósul meg. Ennek része-

ként két körforgalom épül: a Család utca – Belsõ körút és
a Család utca – Szalag utca csomópontjában (utóbbinak a
mûszaki átadása elkezdõdött és gyakorlatilag használha-
tó), valamint kerékpáros fejlesztéseket is végeznek.

MEGEMELTÉK A KÖRPÁLYÁT
– Bár még hivatalosan nem adtuk át, de már múlt hét

óta az arra közlekedõk is használhatják a Belsõ körúti új
körforgalmat – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesz-
tõségét Tamás Ádám, a KE-VÍZ 21 Zrt. projektvezetõ-he-
lyettese, hozzátéve, hogy apró tereprendezési munkála-
tok még hátra vannak, illetve a buszöblöket sem adták át,
de pár napon belül ezek is megtörténnek.

Az arra közlekedõknek feltûnik, hogy a Család utca –
Belsõ körút csomópontjában megépített körforgalom dön-
tött formát vesz fel, ennek oka azonban az, hogy a meglé-
võ környezethez kellett igazodnia, nem mellesleg így sok-
kal beláthatóbb is.

– A körforgalom tervezési szabványú. Mivel az úgyne-
vezett ágainak kifele kell esniük, így a körpályáját meg-
emeltük, ezért vette fel ezt a formát – magyarázta.

KORÁNYI – JÖVÕ HÉTEN MÁR JÁRHATÓ
LESZ A KELETI FELE

Június végén indult el az új körforgalom kivitelezése a
Korányi Frigyes utcán. A forgalmas és balesetveszélyes Csa-
ló közi csomópont teljes megújítása várhatóan az õsz ele-
jére készülhet el – érintve az iskolai idõszakot is. 

– Az érintett útszakaszon jelenleg váltakozó irányú
forgalomterelés van érvényben, a jövõ hét közepétõl
várható változás, amikor már a meglévõ körforgalom
keleti felére tereljük rá a forgalmat. Ütemterv szerint
haladunk, terveink szerint kora õsszel ezt is átadjuk –
tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

SZOMBATON BRINGA PIKNIK!
Idén is lesz Bringa Piknik, harmadik alkalommal szerveznek közös tekerést Nyíregy-

háza és Tokaj között. Eredetileg májusban startoltak volna a biciklisek a Kossuth térrõl,
a járvány miatt azonban augusztus 15-e az új idõpont. A résztvevõk közel 70 kilomé-
tert bicikliznek majd szombaton. Reggel nyolctól várják a kerékpárosokat, lehetõség
lesz Bike Safe regisztrációra, illetve kutyás-kerékpáros bemutatóval is készülnek a szer-
vezõk. A járványügyi helyzetnek megfelelõen, kérik a résztvevõket, hogy tartsák be a
másfél méteres védõtávolságot, a kerékpárok mérete ezt könnyen lehetõvé teszi, de
akkor is figyeljenek majd erre, ha leszállnak a biciklikrõl. Ezen túl piknikpontokon
kézfertõtlenítõket helyeznek el, a személyzet maszkban és kesztyûben lesz. Akik
számára túl hosszú lenne a szakasz oda és vissza, vonattal is hazajöhetnek, 14 és 17
óra között óránként indul majd kerékpárszállító szerelvény. A korábbi két évben ezer-
nél is többen bicikliztek át a szabolcsi megyeszékhelyrõl Tokajba.

STRAND NÉLKÜL NEM IGAZI A NYÁR

A meleg nyári napokon a Tófürdõ is rendszeresen megtelik fürdõzõkkel. De nem csak
ez: folyamatosan érkeznek a turisták többek között a Parkfürdõbe, az állatparkba és a
múzeumfaluba is, kihasználva a vakáció utolsó napjait. A témával bõvebben a hatodik
oldalon foglalkozunk.

Fotó: Trifonov Éva
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IDÉN IS LESZ SUNSHINE SZÜLINAP

„Sunshine születésnap” – nincs olyan nyíregyházi, aki
számára ne hangzana ismerõsen, hiszen a város kedvenc
rádiójaként a 99,4 Sunshine FM évrõl évre a legismer-
tebb hazai sztárok és több száz helyi lakos részvételével
rendezi meg nyár végén a szezon utolsó nagy durraná-
sát, a rádió születésnapját.

A rádió idén augusztusban már 19 éve van jelen a he-
lyiek életében. Az évfordulóra – az elõzõ évekhez ha-
sonlóan – újítással készülnek a szervezõk. A járványhely-

zet, ahogy az élet valamennyi területén, számos elképze-
lést felülírt, de a 99,4 Sunshine FM csapata mégsem tett
le arról, hogy a szabályok betartása mellett látványos, friss
nyárzáró bulit rendezzen, melyet idén a Sóstó Gardenben
élvezhetnek a városlakók és a fesztiválra érkezõ turisták
augusztus 29-én, szombaton. Bár a jogszabályi keretek
ötszáz vendég befogadására adnak lehetõséget, mégis
színvonalas elõadókkal fûszerezett, augusztus végi szü-
letésnapi bulira várják a kikapcsolódni vágyókat. Fellép
a Lifestyle, Dj Phil Deep from London, New Level Em-

pire, Hõsök, G.w.M, Dj Petrényi, Stephanie, NÁKSI. A
további részletekért hallgassák a 99,4 Sunshine FM-et,
kövessék a rádió közösségi oldalait. Jegyek korlátozott
számban (max. 450) elõvételben a oneticket.hu oldalon,
személyesen a 99,4 Sunshine FM szerkesztõségében (Sza-
badság tér 11. V. emelet) kaphatók.

Kapunyitás: 2020. augusztus 29., szombat 19.00 óra.
Kapuzárás: 2020. augusztus 30., vasárnap 03.00 óra.
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Elkezdõdtek az ingyenes képzések –
Középpontban a nõk munkába állásának segítése

Elkezdõdtek a képzések a „Nõi Információs és Szol-
gáltató Központ létrehozása Nyíregyházán” címû,
EFOP-1.2.9-17-2017-00047 azonosítószámú pályázat
keretén belül. Öt különbözõ témájú oktatáson vehet-
nek részt a 18 és 60 év közötti, aktív korú nõi munka-
vállalók, akiknek nehézséget okoz a munka és a ma-
gánélet összehangolása, különös tekintettel a munka-
erõpiac szempontjából hátrányos helyzetûekre.

Elkezdõdtek a „Nõi Információs és Szolgáltató Köz-
pont létrehozása Nyíregyházán” címû pályázat keretén
belül megvalósuló képzések. Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata 200 millió forint, százszázalé-
kos európai uniós támogatást nyert, így a polgármesteri
hivatal és a Mindennapok Nõi Szemmel Egyesület kö-
zösen valósítja meg a pályázatot. Ennek keretén belül
öt különbözõ képzésen vehetnek részt a 18 és 60 év
közötti, aktív korú nõi munkavállalók, akiknek nehéz-
séget okoz a munka és a magánélet összehangolása,
különös tekintettel a munkaerõpiac szempontjából hát-
rányos helyzetûekre.

– A képzések elindultak augusztus 7-én két csoport-
ban. Az egyik az Informatikai alapok a könnyebb élet-
hez, a másik a Vállalkozásindítás alapjai. 15 és 20 fõs

csoportokban kezdõdnek a képzéseink, amelyeket térítés-
mentesen vehetnek igénybe a nyíregyházi lakosok. A részt-
vevõk olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyek késõbb
is hasznosak lehetnek az életük bármely területén. Öt kü-
lönbözõ képzési kínálatból válogathatnak: Vállalkozásin-
dítás alapjai, Szolgáltatásmarketing alapjai, Informatika a
könnyebb élethez, Informatikai alapismeretek a munka
világához, Házi és idõsgondozás alapjai – mondta el
Tukacs Ágota, a Család- és Karrierpont szakmai vezetõje.

A 20 órás Vállalkozásindítás alapjai elnevezésû képzés
keretén belül hasznos tudásra tehetnek szert a résztvevõk.

– A képzés egy interaktív képzés lesz, nem szeretném
használni a régi porosz módszert. Inkább azt tartom fon-
tosnak, hogy átbeszéljük, hogy kinek mire van szüksége,
mi az, amiben tudunk segíteni, meg tudjuk beszélni azt,
hogy a meglátásaink, tapasztalataink mit mutatnak, hogy
hogyan lehet egy vállalkozást mûködtetni úgy, hogy az
valóban gazdaságos legyen. Miután ez megvan, megpró-
báljuk mindenkinek személyre szabni – mondta el Gagna
Csaba oktató.

Az Informatika a könnyebb élethez címû képzés során
a mobileszközök használatától egészen az elektronikus

ügyintézésig, mindent elsajátíthatnak az érdeklõdõk,
ami segíti a mindennapjaikat és a munkába állásukat.

– Legelsõsorban a Windows 10 operációs rendszer
alapjait tanulják meg a résztvevõk, majd a szövegszer-
kesztést és Excel táblázatkezelést sajátíthatják el az ér-
deklõdõk. Ezek mind nagyon fontosak, mert a munka-
erõpiacon hasznosítani tudják – mondta el Molnár Zol-
tán oktató.

A 20 órás képzésekre a jelentkezés folyamatos, az
elsõ 300 fõt tudják fogadni.

A KERTI AVAR ÉS HULLADÉK ÉGETÉSE TILOS!
Korábban ugyan lehetséges volt bizonyos idõszakokban

az avar és kerti hulladékok égetése a családi házas övezet-
ben tûrt állapotként elfogadottan, viszont ez Nyíregyházán
2020 áprilisától egyértelmûen és minden körülmények kö-
zött tilos! Azért fontos hangsúlyozni a tényt, mert a
pandémiás idõszakban született a régebbi, még 2006-os ön-
kormányzati rendelet módosítása, s talán ezért nem kapott
nagyobb figyelmet. Olvasói kérésre – többen ugyanis füstöt
tapasztaltak az éjszakai órákban – most újra leírjuk a lé-
nyeget, kiegészítve a katasztrófavédelem információival.

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a
kerti hulladékok és az avar égetése, ám kevesen tudják,
hogy ez a tevékenység mennyire káros a környezetre és
az emberi egészségre – ez is olvasható volt a tavaszi, köz-
gyûlési elõterjesztésben. A témát részletezõ Pató István, a
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály vezetõjének
tájékoztatása szerint az értékes szerves anyagból az ége-
tés során hamu keletkezik, mely csak korlátozottan alkal-
mas talajerõ-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyene-
sen rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben kom-
posztáláskor maradéktalanul elbomlanak a növényi részek
és hasznos humusz keletkezik – a tiltás ez utóbbit is elõse-
gítheti, erõsítve a környezetvédelmi szempontokat.

LÉGSZENNYEZÉST IS OKOZ
Ráadásul egy átlagos kerti tûz, melyben vegyesen éget-

nek avart, fûnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz,
amit elsõsorban az vált ki, hogy alacsony a tûz hõmérsék-
lete, így aminek égni kellene, nem ég el, vagy csak félig.
Például a növényi részekben lévõ szén oxidálódik, de csak
részben és szén-dioxid helyett szén-monoxid keletkezik,
amely kis mennyiségben is mérgezõ. Ezen felül tartalmaz
még szénhidrogéneket, PM10-et (10 mikrométernél kisebb
levegõben lebegõ részecskék, az a „valami”, amitõl sok-
szor rossz a levegõ Nyíregyházán... – a szerk.), nitrogén-
oxidokat, metil-etil-ketont, melyek hozzájárulhatnak aszt-
más rohamok; szív- és érrendszeri zavarok kialakulásá-
hoz, légúti irritációhoz, tüdõgyulladáshoz is. A másik prob-
léma, hogy a meggyújtott zöldhulladékban mûanyag és
egyéb háztartási szemét is keveredik, így már illegális

hulladékégetés történik, ami komoly egészségügyi és kör-
nyezeti kockázatokat rejt. Ezeknek a hulladékoknak az
égetését hatósági ellenõrzés során lehet vizsgálni, de az
engedélyezett tavaszi és õszi tömeges avarégetés során
az illegális hulladékégetés ellenõrizhetetlenné válik.

SOK NAGYVÁROSBAN TILTJÁK
Pató István hozzátette, a kerti hulladék égetésének til-

tása nem egyedi a nem megfelelõ levegõminõséggel ren-
delkezõ hazai nagyvárosok esetében. Ilyen tilalom van

érvényben többek között Debrecenben, Egerben, Pécsen,
Kaposváron és Tatabányán is. S a megoldás? Városunkban
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
(ÉAK) által biztosított a zöldhulladék-elszállítás, valamint
az ingatlanhasználó a kerti hulladékot hulladékudvarban
elhelyezheti. Az ÉAK-kal történt egyeztetés eredménye-
ként a hulladékudvarokon kívül, a hulladéklerakó tele-
pen külön szolgáltatási díj megfizetése nélkül helyezhetõ
el a tavaszi és õszi idõszakban keletkezett kerti hulladék.

TÛZVÉDELMI BÍRSÁG
Tényszerûen, jogszerûen mindez így hangzik: Nyíregyhá-

zán a köztisztaság fenntartásáról szóló 18/2006. (VI. 1.) ön-
kormányzati rendeletet módosították (11/2020. (III. 27.)), az
2020. április elsején lépett hatályba – ezt már a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvi-
võje, Rutkai-Dér Vivien tû. fõhadnagy írta kérdésünkre. A mó-
dosítás szerint a szabolcsi megyeszékhely önkormányzati ren-
delete nem biztosít lehetõséget az avar és kerti hulladék ége-
tésére, így az Országos Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 54/

2014. (XII. 5.) BM rendelet alapján TILOS az ilyen jellegû te-
vékenység! A jogszabályt megszegõkkel szemben – amennyi-
ben égetéssel, tevékenységével anyagi javakat veszélyeztet,
vagy azokban kárt okoz és tûzoltósági beavatkozásra is sor
kerül – a tûzvédelmi hatóság által kötelezõen tûzvédelmi bír-
ság kiszabására kerül sor, melynek összege 20 000 forinttól
3 000 000 forintig terjedhet. A tûzoltóság beavatkozását
nem igénylõ esetekben 10 000 forinttól 1 000 000 forintig
terjedõ bírság szabható ki. A katasztrófavédelem kiemelte,
az ingatlanokat éghetõ hulladéktól és további hasznosítás-
ra nem kerülõ száraz növényzettõl mentesen kell tartani.

BAJ LEHET A TÛZBÕL
Még néhány fontos adat: a Nyíregyházi Katasztrófavédel-

mi Kirendeltség illetékességi területén 2020. április 1-tõl 115
szabadtéri tûzeset történt, melybõl Nyíregyháza közigazga-
tási területén 28 volt. A kirendeltség illetékességi területén a
szabadtéri tûzesetekkel kapcsolatban 27 hatósági eljárás in-
dult, amelybõl 8 zárult tûzvédelmi bírsággal, összesen 150 
000 forint összegben. Nyíregyháza területén történt tûz-
esetekkel kapcsolatban 5 hatósági eljárás indult, melybõl
1 zárult tûzvédelmi bírsággal 10  000 forint összegben.

EMBERI GONDATLANSÁG
A statisztikák szerint a szabadtéri tüzek mintegy 45 szá-

zaléka kerti zöldhulladék-égetés miatt alakul ki hazánk-
ban. Rutkai-Dér Vivien szóvivõ hangsúlyozta, fontos tud-
ni, hogy nem a bírságolás, hanem a megelõzés a cél! A
kirendeltség akkor szabott ki bírságot az elmúlt idõszak-
ban, ha olyan szintû szabálysértés volt, hogy már figyel-
meztetéssel nem tudtak élni. A kerti hulladék- és avarége-
tés pedig amellett, hogy tilos Nyíregyházán, veszélyes is
lehet; több olyan eset is volt az elmúlt hónapokban me-
gyénkben, amikor a tûz továbbterjedt, az égetést végzõk
elvesztették a tûz feletti kontrollt. A lángok pedig jelentõs
károkat okozhatnak, átterjedhetnek szomszédos telkekre,
belekaphatnak lombkoronába, faszerkezetû melléképü-
letekbe... Kockázatot jelenthet a gondatlanság: a szabad-
ban keletkezett tüzek 99 százalékát emberek okozzák.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)



VIDOR

2020. AUGUSZTUS 14.4

JÖVÕ HÉTTÕL 11 NAPIG
A Móricz Zsigmond Színház és Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata idén tizenkilencedik alkalommal
rendezi meg a VIDOR Fesztivált. Bár a gerincet adó Kos-

suth téri koncertek nem lesznek megtartva, mégis mozgal-
mas 11 nap várja a VIDOR rajongóit augusztus 19-étõl. Ezek
részleteirõl lehetõségeinkhez mérten lapunk hasábjain, va-

lamint a Nyíregyházi Televízióban és a nyiregyhaza.hu
weboldalon is folyamatosan beszámolunk. Részletek:
www.vidor.eu., illetve VIDOR Mûsorfüzet.

A VIDOR Fesztivál szinte már nem is lehet teljes Koltai
Róbert nélkül: egyedi hangvételû filmjeivel, melyek a hu-
mor és a szórakoztatás magasiskoláját jelentik, számta-
lanszor örvendeztette már meg a rendezvény közönsé-
gét, a 2005-ös seregszemlén pedig õ vehette át a „kö-
zönség nemes mulattatásáért” járó Pierrot-díjat az Illat-
szertárban nyújtott alakításáért. Idén új „szerepben” ta-
lálkozhatnak vele a nézõk: Bacsó Péter, Makk Károly,
Benedek Miklós nyomdokaiba lépve a zsûri elnöke lesz.

– Színészként, rendezõként is visszatérõ vendége ren-
dezvényünknek. Mit jelent Önnek a VIDOR Fesztivál,
milyen emlékeket õriz róla?

– Szeretettel emlékszem rá, hiszen annak idején a szé-
kesfehérvári Illatszertár elõadásban fõszerepet játszottam,
én alakítottam Hammerschmidtet. Ekkor Bacsó Péter volt
a zsûrielnök, és a VIDOR egyik fõdíját hoztuk el! A filmje-
immel is gyakran voltam itt jelen. Ráadásul az egyik leg-
kedvesebb filmemnek, a Világszámnak nemcsak fõ hely-
színe volt a város, hanem még segítséget is kaptunk Nyír-
egyházától a forradalomról szóló lírai vígjátékom forgatá-
sához, amit ezúton is köszönök. A film nemcsak itthon, a
tengerentúlon is nagy sikert aratott.

– Mi volt az elsõ gondolata, amikor megkapta a felké-
rést?

– Szép és izgalmas kihívásnak tartom, hogy zsûrielnök
lehetek egy olyan fesztiválon, mely a humort és a komi-
kumot képviseli.

– Megtisztelõ és élvezetes, ugyanakkor erõpróbát is
jelentõ feladatról van szó, például ha a megnézendõ elõ-
adások mennyiségére gondolok...

– Csak ritkán adatik meg számomra, hogy ilyen mennyi-
ségben találkozhatom kollégáim alakításaival. Nagyon
várom már a VIDOR Fesztivál kezdetét, a nyíregyházi
közönség reakcióit, a társulatok teljesítményét, valamint
az egyes szereplõk munkáját, alakításait is! Különös fele-
lõsség, hogy a zsûriben szinte egyedül képviselem majd a
színházi szakmát, mert a versenybizottság legtöbb tagja a
civil szférából való.

– Olyan idõszakban vagyunk, amikor a nevetés, a hu-
mor valóban gyógyító erõvel bírhat, különösen fontossá
vált...

– A humor és a komikum kérdését illetõen az a vélemé-
nyem, hogy részemrõl a színház, a jó színház akkor is
tele van drámai töltettel, ha például komédiát játszom.
Enélkül ugyanis csak vicceskedõ „jópofizás” születhet, az
pedig nem igazi élmény, csupán üres idõtöltés a nézõ-
nek!

– Min dolgozik mostanában? Milyen feladatokat kínál-
nak a következõ hetek, hónapok?

– Két nagy és komoly feladat között, tulajdonképpen a
tervezett tíz nap pihenés helyett talált meg a VIDOR Fesz-
tivál felkérése, amit örömmel fogadtam el. A zalaegersze-
gi Hevesi Sándor Színház október kilencedikén mutatja
be Dés László zenéjével a Sose halunk meg címû musi-
calt – Gyuszi bácsi szerepét Hertelendy Attila kollégám-

mal felváltva, kettõs szereposztásban játsszuk – és készü-
lünk az Anconai szerelmesek 2 premierjére is a Király
Színházban. Mindkét elõadást közösen rendezzük Gaál
Ildikóval.

(Szerzõ: Sediánszky Nóra)

„A JÓ SZÍNHÁZ AKKOR IS TELE VAN DRÁMAI TÖLTETTEL, HA KOMÉDIÁT JÁTSZUNK”
– BESZÉLGETÉS KOLTAI RÓBERTTEL –

EZ A NYÁR SEM MÚLIK EL TORTUGA KONCERT NÉLKÜL
Amilyen pozitívan és reménytelve indult ez az év a

Tortuga számára, olyan lehangolóan folytatódott: a
pandémia a zeneipart is utolérte, aminek A Dal volt dön-
tõsei sem örültek. Pont a mûsor végén kezdõdött a világ-
járvány, ami a négy fal közé szorította õket is – ahelyett,
hogy megkezdték volna országjáró koncertkörútjukat a
régi-új rajongóik és a maguk kedvéért.

A leszervezett koncerteket lemondták a szervezõk, pe-
dig nagyon várták õket. Fõleg a nyárra gondoltak izgatot-
tan, hiszen a legtöbb rangos zenei fesztivál is ekkor zajlik,
amit kifejezetten élveztek volna.

„OLYAN DOLGOT VETTEK EL TÕLÜNK,
AMIRE A LEGJOBBAN VÁGYTUNK”

A kilátástalanság közepette mégis a legnagyobb szív-
fájdalmuk az, hogy a Petõfi Zenei Díjak átadóját is lefúj-
ták. Ahogyan arról már korábban beszámoltunk: A Dal
2020 felfedezettje díj mellett a Petõfi Zenei Díj Év felfede-
zettje díjat is bezsebelték a srácok.

– Ötödik alkalommal adták volna át idén a Petõfi Zenei
Díjakat, és ezúttal is a STRAND Fesztivál nyitónapját vá-
lasztották a szervezõk erre a célra. Ilyenkor 12 kategóriá-
ban díjazzák a magyar könnyûzenei elõadókat, a 120
perces átadóünnepséget pedig az M2 Petõfi TV, a Petõfi
Rádió és a petofilive.hu is élõben közvetítette volna. Szá-
munkra ez volt talán a legnagyobb érvágás, hogy ezen a
show-n sem lehetünk ott, hiszen mi már díjazottak va-
gyunk – tette hozzá szomorúan Tomku Milán, a Tortuga
zenekar énekes-gitárosa.

Jó hír, hogy azért lesz pár fellépésük! Háromszor a nép-
szerû Hooligans együttessel koncerteznek még idén: Bu-
dapesten, Egerben és Sárospatakon. A nyíregyháziaknak
sem kell viszont búslakodnia, hiszen ez a nyár sem telhet
el Tortuga koncert nélkül: augusztus 22-én élõben játsza-
nak a VIDOR kertben és a következõt üzenik: „Olyan
Tortuga koncertben lesz részed, hogy az agyad eldobod!
Hangos lesz!”

Erre a koncertre az eddig megszokott Tortuga dalokkal
érkeznek, illetve a készülõben lévõ nagylemezükrõl is hall-
hatnak pár új dalt a rajongók.

NEM VETTE EL A KEDVÜKET A PANDÉMIA
Ebben az elmúlt pár „csendes” hónapban a srácok nem

álltak le: folyamatosan írtak dalokat az új nagylemezükre,
stúdióztak, és még arra is szántak idõt, hogy fiatalokat moti-
váljanak álmaik megvalósításában. Meghívást kaptak a Si-
keres gyermekek, céltudatos felnõttek táborába, ahol renge-
teg gyerkõcöt bátorítottak abban, hogy ne adják fel az álma-
ikat! Ebben pedig a Tortuga igazán hiteles, hiszen még a ko-
ronavírus-járvány sem vette el a kedvüket a zenéléstõl. Sõt, a
kezdeti düh és búslakodás után sikerült inspirációt meríteni-
ük a kialakult helyzetbõl. (Szerzõ: Borbély Szabina Niké)
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VAKÁCIÓ NYÍREGYHÁZÁN!
ELLEPIK A TURISTÁK SÓSTÓT!

A koronavírus-világjárvány miatt idén tavasztól szinte
leállt a globális turizmus. Hazánkba is (csakúgy, mint
bárhová máshova) – az elõzõ évekhez képest – lényege-
sen kevesebb külföldi turista érkezik, a karantén-
kötelezettség, illetve a COVID-tesztek miatt pedig a ma-
gyarok sem utaznak. Mindez persze a belföldi turizmus-
nak kedvez. Nyíregyházát – fõként Sóstót – az utóbbi
hetekben szinte teljesen ellepték a turisták, az óriási ér-
deklõdés pedig nemcsak a hétvégéket érinti. Egy átlagos
kedd délelõttön eredtünk a nyomukba. Találkoztunk Sal-
gótarjánból, Nyergesújfaluból, Budapestrõl, Csepregbõl
és a közeli településekrõl érkezõ vendégekkel is. Képes
riportunk következik...

NYERGESÚJFALU

„AKTÍV PIHENÉSRE ÉRKEZTÜNK”
Dr. Végh Róbert–Mészáros Kinga

„Egészen a Dunakanyartól érkeztünk Nyíregyházára.
A szüleink Mátészalkán élnek, így igazából adott volt, hogy

akkor a szabolcsi megyeszékhelyet válasszuk aktív pihe-
nésünk helyszínéül. Ez az elsõ olyan kikapcsolódásunk,
amikor nincs velünk a másfél éves gyermekünk, így most
tényleg csak egymásra figyelünk. Három éjszakát töltünk
itt, bejárjuk Sóstót, a múzeumfalut, de nem marad ki a
belváros sem. Annyira gyönyörû a város és a környék, hogy
semmit nem szabad kihagyni”.

SALGÓTARJÁN

„MINDENT MEGNÉZÜNK, AMI CSAK BELEFÉR”
Licskó Bálint–Valenta Linda

„Nyíregyházára jártam fõiskolára, így régi emlékek, is-
merõsök kötnek a városhoz. Négy napot töltünk itt, min-
dent megnézünk és kipróbálunk, ami csak belefér. Sokat
szeretnénk sétálni Sóstón, elmegyünk a strandra, az állat-
kertbe, megtekintjük a belvárost és persze remélhetõleg
lesz idõnk horgászni is. Igazi pihenõs vakációt tervezünk
Nyíregyházán.”

ÚJFEHÉRTÓ, BUDAPEST

„AZ ÁLLATPARK NEM MARADHAT KI”
Szegedi János és családja

„Újfehértón élünk, mivel félórányira van csak Nyíregy-
háza, így gyakran átjövünk. Imádjuk az állatparkot, idén
már többször meglátogattuk. Ha pedig tehetjük, akkor hoz-
zuk a vendégeinket is.”

NYÍREGYHÁZA

 „IDÉN ITTHON NYARALOK”
Mészáros Eszter

„Nyíregyházán élek, idén itthon fogok
nyaralni. Ha tehetem, kimegyek a Tófürdõ-
re, de a belvárost is imádom. Azt szeretem
a legjobban benne, hogy mindig vannak

programok, sosem unatkozhatunk, és
igazából megtalálható itt minden, ami-
re szükségünk van. A kedvenc helyem
a Korzó, hiszen lehet benne jókat
shoppingolni, de akár ká-
vézni is a barátokkal”.

Litvai Panna
Ha valami, hát a fõtt kuko-

rica maga a nyár. A strandon
esik a legjobban. Litvai Pan-
na két csobbanás között maj-
szolta a finomságot...

NAGYCSERKESZ

„A TÓFÜRDÕ MAGA A SZABADSÁG”
Gincsai Katalin és családja

„Mivel közel van a Tófürdõ, így gyakran ki szoktunk
jönni ide. Ami a legjobban tetszik benne, hogy itt a gyere-
kek nyugodtan csapkodhatnak a vízben, nem szól rájuk

senki. Maga a hely szuper, a víz pedig hûsítõ. Idén már
volt egy rövid nyaralásunk, Hajdúszoboszlón töltöttünk
el pár napot, de a vakáció hátralévõ részére már nem ter-
vezünk mást, hiszen hamarosan kezdõdik az iskola. Ad-
dig viszont kihasználjuk az idõjárást, és pancsolunk a Tó-
fürdõn.”

CSEPREG

„CSAK JÓKAT HALLOTTUNK
NYÍREGYHÁZÁRÓL”

Peresznyei Nikoletta és családja

„Még soha nem jártunk Nyír-
egyházán, de annyi jót hallot-
tunk róla, hogy idén itt nyara-
lunk. Vas megyébõl érkez-
tünk, három napot töltünk itt,
egyelõre az állatkertig jutot-
tunk, ami tulajdonképpen a fõ
célunk volt. A fókashow zse-
niális, itt biztosan eltöl-
tünk legalább egy napot,
de még nagyon sok mindent
szeretnénk megnézni, hi-
szen van látványosság bõ-
ven.”

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



KÖZLEKEDÉS

ÚJ PÁLYÁN NYÍREGYHÁZA KÖZLEKEDÉSE
Ahogy arról már többször is beszámoltunk, augusztus 20-án új fejezet kezdõdik

Nyíregyháza buszközlekedésében. Új kapcsolatok, kevesebb átszállás és ütemesebb
közlekedés jellemzi az új hálózatot és menetrendet, amely a lakosság régi igényeit is
figyelembe véve, hosszú tervezési munka eredményeképp született meg. A változás
nem elõzmény nélküli: a járvány idõszaka alatt, május 1-jén bevezetett átmeneti

menetrend, majd a növekvõ utazási igényekkel párhuzamosan, többszöri finomhan-
golás során megismert fejlesztések jelentõs része megmarad az új hálózatban is. Ilye-
nek például a kilencvenes autóbuszjáratok vagy a Sóstógyógyfürdõre közlekedõ 55-
ös busz is.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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KÖZLEKEDÉS KÖZLEKEDÉS

(Folytatás az elõzõ oldalon.)

Az új hálózat és menetrendek célja, hogy évtizedek után
az utasok számára vonzóbb, az egyéni autós közlekedés-
hez képest versenyképesebb buszközlekedés valósuljon
meg, mely megállja helyét a XXI. századi mobilitási kihí-
vásokkal szemben. Egyidejûleg újul meg a hálózat, a me-
netrend és az utastájékoztatás, a megkezdett buszcsere
méltó folytatásaként, amely révén már 41 korszerû, gáz-
üzemû autóbusz járja a város utcáit, és minden autóbusz
alacsonypadlós. Augusztus 20-tól a buszvonalak egy ré-
sze változatlan marad, egy részük útvonala vagy számo-
zása módosul, és lesznek teljesen új kapcsolatok is, ame-
lyek tovább segítik a városon belüli közlekedést. A válto-
zások két ütemben történnek, ebben az ütemben kizáró-
lag a belterületi hálózat változik, idén decemberben pe-
dig a külterületi hálózat és menetrend megújulása várha-
tó. Az átmeneti menetrendben, két korábbi viszonylat
összekötésével vagy összevonásával létrejött, perjellel je-
lölt útvonalak (például 6/10) nagy része továbbra is meg-
marad, de az összevont számozások helyett önálló szám-
jelzéssel fognak közlekedni ezek az autóbuszok.

ALTERNATÍV ÚTVONAL

Egyes városrészek között, az alap irányokban közleke-
dõ, megszokott buszjáratok mellett lesznek alternatív út-
irányon át járó autóbuszok is, melyek számozását a terve-
zõk igyekeztek közérthetõ jelöléssel ellátni.  Így például a
2-es busz azon változata, amely a Kállói út után a Tünde
utcán és az Alma utcán át éri el az Alma utcai iskola vég-
állomást, 22-es számmal, a 4-es busz Orosról Örökös-
földön, a bevásárlóközpontokon és Jósavároson át a Vas-
útállomásig közlekedõ párja 44-es jelzéssel fog közleked-
ni. Hasonlóképp, a Kertvároson át Huszártelep felé meg-
hosszabbított 6-os autóbusz azon változata, amely a Mi-
chelin érintésével közlekedik, 66-os jelzést kap, hasonló-
an, mint a júliusban elindult, az utasok által nagyon kere-
sett 55-ös, amely az 5-ös busz sóstógyógyfürdõi változata.
Szeptembertõl a közös szakaszokon a követési idõk a ko-
rábbi, iskolai tanítási napival közel megegyeznek, több
helyen sûrûbbek lesznek, fõleg a mûszakos autóbuszok
városi szakaszai és az új kapcsolatok adta jobb kiszolgá-
lás révén.

Az alábbi összefoglaló segíti, hogy az egyes autóbusz-
vonalak hogyan változnak meg augusztus 20. után, és mi-
ként alakulnak a viszonylatjelzések. A tervezõ, a Mobilis-
simus Kft. által készített ábra valamennyi autóbuszvonal
esetén ismerteti a végállomásokat, valamint változás ese-
tén azt is, hogy az adott viszonylat mely korábbi vonalból
vagy vonalakból jött létre.

A FÕBB VÁLTOZÁSOK VÁROSRÉSZENKÉNT

ÖRÖKÖSFÖLD ELÉRHETÕSÉGE

Örökösföldre elindulnak a 20-as és a 21-es körjáratok,
amelyek a Vasútállomásról az északi ágon a Búza téren
át, a délin az Országzászló téren keresztül érik el a lakó-
telepet, és járják körül mindkét ágát. A 20-as a Búza tér –
Törzs utca – Család utca – Országzászló tér; a 21-es az
Országzászló tér – Család utca – Törzs utca – Búza tér
útvonalon keresztül közlekedik, a 20-asok mindkét irány-
ban a vonatokhoz csatlakoznak. A reggeli és délutáni
csúcsidõben újraindul a 11-es busz, hangoltan a 20-assal
és 21-essel, így újra elérhetõ lesz közvetlenül az Egyház
utcai megálló is.

A 23T autóbusz helyett Kertváros felé a 17-17K és a
meghosszabbított 6-os buszok fognak közlekedni, utóbbi-
ak az Esély Centrum érintésével 6Y, a Michelin érintésével
66-os jelzéssel. A korábbi 6-os útvonala ezentúl 6A lesz.
A 23-asok Törzs utcai szakaszát a 11-es, 20-as és 21-es
pótolja, valamint az Oros és a Vasútállomás között közle-
kedõ 44-es. A Kert utca irányába közlekedõ 6-osokon kí-
vül, a korábbi 6/10-es autóbusz Nyírszõlõs felé 10-es jel-
zéssel közlekedik. Az 5, 5A, 55, valamint a mûszakos au-
tóbuszok (91, 93, 95) változatlanul közlekednek. A koráb-

bi 7/18-as autóbuszok szintén változatlan útvonalon, de
18-as jelzéssel járnak augusztus 20. után. Az 55-ös autó-
busz ezentúl májustól szeptember végéig közlekedik, a
nyári szünet idejében mindennap, azon kívül csak hétvégi
napokon.

JÓSAVÁROS ÉS A SÓSTÓI ÚT KAPCSOLATAI

Jósavárosban csak kisebb változások lesznek augusztus
20. után. Érinti a városrészt az Oros és a Vasútállomás kö-
zött közlekedõ új, 44-es autóbusz, amely a 18-assal (ko-
rábbi 7/18) és a 7-essel összehangoltan és a Vasútállomás,
illetve a jósavárosi végállomás között azonos útvonalon
fog közlekedni. A délutáni csúcsidõben minden második
5-ös busz 5A-ként közlekedik, csatlakozást biztosítva
Jósavárosban a 12-esrõl és 12-esre. A reggeli csúcsidõben,
iskolakezdés elõtt a 12-es autóbusz betétjárataként elin-
dul Jósaváros és a Vasútállomás között a 12-essel meg-
egyezõ útvonalon a 12A, így az Északi körúti iskolák el-
érése javul. Továbbra is közlekedik a 90-es, 92-es és 94-es

autóbusz a nagyfoglalkoztatókhoz, de a 96-os útvonala
rövidül, a jövõben nem érinti a jósavárosi szakaszt.

A Sóstói úton, a kórháztól befelé fontos változás, hogy a
8-as, 8A és 13-as buszok mellett hétköznap és szombat
délelõttönként a 3-as, 24-es és 30-as buszok is megjelen-
nek. A 3-as Kistelekiszõlõn át, a 30-as közvetlenül Rozsrét
felé közlekedik, és érinti a Búza teret és az Autóbusz-állo-
mást, így a piac elérhetõ lesz a Sóstói út felõl is. A 24-es
pedig iskolakezdés és -végzés idejében az Északi körúton
át közlekedik, ezzel jobb kapcsolatot ad az iskolák felé
mind északról, mind déli irányból.

BORBÁNYA KÖRBEJÁRHATÓSÁGA

Borbányán a városrész körbeutazhatósága javul, a 2-es
és a 13-as buszok ellenirányú körjáratként közlekednek a
Tünde utca – Alma utca – Pitypang utca – Kállói út vona-

lon. A 2-es az óramutató járásával megegyezõen, a 13-as
azzal ellentétes irányban járja be a területet, északi végál-
lomásaik nem változnak. A 2-es busz a korábbi 2/2Y sze-
repét veszi át, és érinti augusztus 20. után is a Csárda ut-
cát.  A 2-es busz mellett csúcsidõben és késõ este elindul a
22-es busz, amely az Autóbusz-állomás – Kállói út – Tün-
de utca – Alma utca – Alma utcai iskola útvonalon jár, és
nem körjáratként közlekedik.

KISTELEKISZÕLÕ ÉS ROZSRÉT KÖZVETLEN
KAPCSOLATAI

Kistelekiszõlõre augusztus 20. után jóval több autó-
busz közlekedik, illetve a járatok egy része mind Rozs-
rét, mind Kistelekiszõlõ felõl hétköznap és szombat dél-
elõttönként meghosszabbított útvonalon, az Autóbusz-
állomást követõen a Sóstói út érintésével a Sóstói úti
kórházig közlekedik. A Kistelekiszõlõre betérõ 3-as és a
közvetlen 30-as az Autóbusz-állomáson és a Búza téren
keresztül, a 24-es pedig az Északi körúton át közleke-
dik. Így elérhetõ lesz átszállás nélkül a Búza téri piac,
illetve számos oktatási és egészségügyi intézmény is a
déli városrészekbõl. A 30A (korábbi 3-as) közvetlenül
az Autóbusz-állomás és Rozsrét között, valamint a 3A

autóbusz (korábbi 3/24) kistelekiszõlõi betéréssel fog
közlekedni ezen az útvonalon.

OROSTÓL A VASÚTÁLLOMÁSIG

Oroson a legfõbb változást az új, 44-es busz jelenti,
amely a Fõ úttól a Törzs utca – Örökösföld – Tesco –
Jósaváros – Országzászló tér – Vasútállomás útvonalon
közlekedik hétköznap, illetve szombat délelõttönként. A
4/4Y augusztus 20. után 4Y jelzéssel, de változatlan út-
irányban, a temetõ érintésével közlekedik. A 4-es, 4Y és
44-es révén összességében hétköznap több busz közleke-
dik Orosra.

KERTVÁROSBÓL A VASÚTÁLLOMÁS FELÉ

Kertvárosban a 17-es buszok közlekedési rendje nem
változik, a legfontosabb újdonság a meghosszabbított 6-os
és az új 6Y, illetve 66-os megjelenése, melyek a 23T és 23G
jelzésû buszokat váltják fel Huszártelep felõl. A 6, 6Y, 66
autóbuszok Örökösföld irányában a Búza teret követõen a
Széchenyi utcán át közlekednek, és elérik az Autóbusz-ál-

lomást, majd a Vasútállomást is, így Kertváros számára át-
szállás nélkül elérhetõ lesz mindkét közlekedési csomópont.
A 6Y az Esély Centrum érintésével közlekedik a Huszárte-
lep és Örökösföld között, a 66-os pedig a 6-os busz Mi-
chelint is kiszolgáló változata lesz augusztus 20. után.

A külterületi viszonylatok várhatóan az országos me-
netrendváltással összehangolva, 2020. december 13-tól
kerülnek megújításra.

KISEBB, DE ANNÁL FONTOSABB VÁLTOZÁSOK

Sok olyan lakossági észrevétel érkezett, amely régóta
hiányzó járatindulásokat hiányolt, fõleg a hétvégi vagy a
kora hajnali és késõ esti idõszakban. Augusztus 20. után
az alábbi változások lépnek életbe, amelyek segítik az in-
tézményekbe és a munkahelyekre való eljutást vagy az
onnan hazajutást:

6A – Örökösföldrõl munkanapokon 4.40-kor is in-
dul járat az Autóbusz-állomás felé.

10 – vasárnap este 22.20-kor új járat közlekedik az
esti mûszakból hazatérõknek Nyírszõlõs felé. Az au-
tóbusz Örökösföldrõl 22.20-kor indul.

Rozsrét – vasárnap 4.50-kor Rozsrétrõl, illetve 22.35-
kor Rozsrétre is indul autóbusz, hogy a hajnali mû-
szakhoz oda, az esti mûszakokot követõen pedig
haza lehessen jutni.
Kistelekiszõlõ – mindennap a 4.50-kor Rozsrétrõl,
illetve 22.35-kor Rozsrétre közlekedõ autóbusz be-
tér Kistelekiszõlõbe.

Jósaváros, Örökösföld – péntek esténként új járat köz-
lekedik 23.35-kor a Vasútállomástól a 18-as útvo-
nalán Örökösföld felé.

Nagyszállás – hétvégén is igazodnak a H32-es au-
tóbuszok a mûszakváltásokhoz. Nagyszállásról
4.43-kor, az Autóbusz-állomásról 20.20-kor és
22.35-kor, Nagyszállásról 20.52-kor indul autóbusz.

AZ ÁTÁLLÁS IDÕSZAKA

Az új menetrend bevezetése elõtti és alatti napokban a
legfontosabb megállókban szórólapon tájékoztatja a Vo-
lánbusz az utasokat a változásokról, de menetrendkönyv
is készül a következõ hetekben, amely a megszokott he-
lyeken vásárolható meg. A volanbusz.hu/nyiregyhaza ol-
dalon valamennyi menetrend, illetve a teljes hálózati és
városrészi térképek is letölthetõk. A fontosabb megállók-
ban operatív személyzet is segíti majd a tájékozódást az
útvonalakról, menetrendekrõl.

A pontos tervezés érdekében azonban ajánljuk az
AppCorner Nyíregyházi menetrend alkalmazását androidos
telefonokon, valamint az aktuális menetrendi információ-
kat tartalmazó Google Maps útvonaltervezõt.

(Folytatás a következõ oldalon.)

Örökösföld kapcsolatai

Jósaváros kapcsolatai Oros

Borbánya

Kertváros

Rozsrét
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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.

SPORTNAPTÁR
Bár a pandémia miatt sorra maradtak el a sportrendez-

vények, vagy éppen halasztották el azokat, szerencsére
azonban õsszel már a tervek szerint megtartanak ezek
közül néhányat. Ha az élet nem írja át újra a programot,
akkor mozgalmas idõszak elé nézünk 2020. második felé-
ben, hiszen számos jelentõs sportesemény vár majd ránk –
kaptuk a tájékoztatást Hornyák Enikõ sportreferenstõl.

A kerékpáros programok sora augusztus 15-én kezdõ-
dik a Bringa Piknikkel. A start a Kossuth téren lesz, a cél
pedig Tokajban, a Fesztiválkatlannál, ahol programok vár-
ják a kerékpárosokat.  Ezt követõen augusztus 26–28. kö-
zött V4 Junior Világkupa Nemzetközi Kerékpáros Ver-
senynek ad otthont a megye és fõként a szabolcsi me-
gyeszékhely (részletek a 13. oldalon), augusztus 31-én
pedig a Tour de Hongrie nemzetközi elitmezõnye érke-
zik hozzánk.

MINDEN HÓNAPBAN

Míg az augusztus a kerékpáros eseményekrõl fog szól-
ni, addig az õsz fõként a futás szerelmeseinek kedvez majd.
Szeptember 5-én Decathlon Élménypróba lesz az Erdei
Tornapályán, szeptember 12-én Csillagfutás a Bujtosi Vá-
rosligetben, szintén itt október 17-én pedig Crazy 5K Fu-
tás. Mindezek mellett szeptember 21-én startolnak a Moz-
dulj Nyíregyháza! második félévének programjai is, vala-
mint nem marad el a BringaVáros 7.1 sem szeptember 26-
án, illetve a II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadályverseny
október 3-án. Az idei sportrendezvényeket november 6–
8. között a Rally EB zárja majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Szeptember 26. BringaVáros 7.1

Városrészeket összekötõ családi szabadidõs rendez-
vény színes programokkal a mozgás és a közösségépí-
tés jegyében. Részletek késõbb a www.nyiregyhaza.hu
oldalon.

Október 3. II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadály-
verseny (Sóstógyógyfürdõ)

Táv: 7 km+, 14 km+. Akadályok: 30+, 60+. Hely-
szín: Aquarius Élmény- és Parkfürdõ

Részletek a www.extremetrail.hu oldalon.

Október 17. CRAZY 5K Futás (Bujtosi Városliget)
2 km futás után 200 méter hosszú, óriás felfújható

akadálypálya. Részletek, nevezés a www.crazy5k-
sprint.com oldalon.

November 6–8. RALLY EB
ERC Európa-bajnoki és Országos Rally bajnoki fu-

tam a Zemplénben, nyíregyházi rajtceremóniával és bel-
városi gyorsasági szakasszal.

2020. ÉVI SPORTRENDEZVÉNYEK
Augusztus 15.  Bringa Piknik 2020 Újratöltve
Közös tekerés Nyíregyházáról, a Kossuth tértõl a to-

kaji Fesztiválkatlanig – út közben frissítõpontokkal. Bõ-
vebb információ a www.bringapiknik.hu oldalon.

Augusztus 26–28. V4 Junior Világkupa Nemzetközi
Kerékpáros Verseny

Junior korcsoportú nemzeti válogatott kerékpáros ver-
senyzõk mérkõznek meg a világkupáért. 100 induló a
világ minden tájáról. Belvárost érintõ futamok, egyéni
indítások, feledhetetlen élmény a szurkolók számára is.
Részletek a https://visegrad4juniors.hu oldalon.

Augusztus 31. Tour de Hongrie
Nemzetközi kerékpárverseny Karcag–Nyíregyháza

szakaszának befutója. Részletek a www.tourdehong-
rie.hu oldalon.

Szeptember 5. IV. Decathlon Élménypróba (Erdei
Tornapálya)

Számos akadály és izgalmas próbatétel vár az Erdei
Tornapályán, melyet leküzdhetsz akár egyénileg, akár
csapatban. Részletek a https://elmenyproba.hu oldalon.

Szeptember 12. Csillagfutás (Bujtosi Városliget)
Esti futás jótékony céllal a Bujtosi-tó körül. Részletek

a www.csillagfutas.hu oldalon.

Szeptember 21. Startolnak a Mozdulj Nyíregyháza!
második félévi programjai

Részletek majd a www.nyiregyhaza.hu oldalon.
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ÉLÕBEN JELENTKEZETT NYÍREGY-
HÁZÁRÓL A KOSSUTH RÁDIÓ

Nyíregyházáról jelentkezett a Kossuth
Rádió Országjáró címû magazinmûsora
szombaton. A közvetítõkocsi mellett egy
gasztrobusz is érkezett a megyeszékhely-
re, ahol elkészítették a helyi jellegzetessé-
geket. Az ötórás mûsor középpontjában
állt Sóstó, az emblematikus városi épüle-
tek és Nyíregyháza mûvészei is.

A Vikár Sándor Zeneiskola növendékei
élõben zenéltek a Kossuth Rádió hallgató-
inak szombat reggel tíz órakor Nyíregyhá-
zán. Czifra Szilvia, a közszolgálati rádió
riportere a megyeszékhelyrõl jelentkezett
be az Országjáró magazinmûsorban. Töb-
bek között dr. Kovács Ferenccel, Nyíregy-
háza polgármesterével is beszélgetett. A
riporter azt is elmesélte a nézõknek, hogy
péntek este mennyi emberrel találkoztak a
belvárosban, dr. Kovács Ferenc megerõsí-
tette, hogy az elmúlt években nagyot nõtt
a turisták száma a településen és Sóstón, a
város turisztikai negyedében.

ÖTÓRÁS ÉLÕ MÛSOR

Az Országjáró magazin délelõtt és dél-
után, öt órán át jelentkezett élõben Nyír-
egyházáról. A Kossuth Rádió egy hatalmas
közvetítõkocsival érkezett, a Nemzeti Mû-
velõdési Intézet gasztrobuszával együtt,
ebben a mozgókonyhában a helyi, jelleg-
zetes ételeket is elkészítették, valamint egy
játszósarok is érkezett a városba.

– Bár most a vírus miatt külhoni orszá-
gokba nem tudunk elmenni, de bemutat-
juk Magyarországot, hiszen itthon is nagyon
sok értékes hely van, olyanok is, amit talán
a helyben élõk sem fedeznek föl. Ez egy

olyan adás, amiben azt szeretnénk elérni,
hogy megismerjük egymást, és azokat az
értékeket, amelyek körbevesznek minket.
Szerencsére a helyiekkel nagyon jó kap-
csolatot tudunk kialakítani, aminek az a
lényege, hogy beleássuk magunkat abba a
közegbe, abba a környezetbe, ahol õk él-
nek és ebbõl bizony szó szerint kincseket
lehet kibányászni. Nyíregyházán is ez tör-
ténik – mondta Domokos István, a Kossuth
Rádió szerkesztõje.

KÖZPONTBAN NYÍREGYHÁZA
ÉRTÉKEI

A mûsorban központi szerepet játszott
Sóstó, a Nyíregyházi Állatpark, a múzeum-
falu, délután pedig egy séta keretében fel-
fedezték az emblematikus helyi épületeket.
A programba a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár is csatlakozott, õk is ki-
települtek a Kossuth térre. Az intézmény
igazgatója, egyben a városi értéktár bizott-
ság elnöke a helyi nevezetességekrõl és a
Nyíregyházához köthetõ alkotókról is be-
szélt a rádiónak.

– Nyíregyháza nemcsak irodalmi képvi-
selõket, hanem filmrendezõket, fotósokat
is adott. Gondoljunk csak Elek Emilre, vagy
Kéry Péterre, számtalan jeles alkotóval és
mûvésszel érdemes megismerkedni az ide
látogatóknak – mesélte Tomasovszki Ani-
ta, a Nyíregyházi Települési Értéktár Bizott-
ság elnöke.

Az Országjáró magazinmûsor két éve
hétrõl hétre más településrõl jelentkezik,
nincs az országnak olyan szeglete, ahol ne
jártak volna.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

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.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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A VILÁG KERÉKPÁROS TOP VERSENYE
AUGUSZTUSBAN NYÍREGYHÁZÁN!

Magyarország közel száz év után ad ismét otthont – a
sportág történetében – kerékpáros világversenynek, rá-
adásul a V4 Junior Világkupát nyíregyházi központtal ren-
dezik meg és ez az egyetlen országúti férfi kerékpáros
ifjúsági világkupa futam a 2020-as idényben. A hazai via-
dal három országúti mezõnyszakaszból és egy egyéni idõ-
futamból áll majd augusztus 26. és 28. között.

Az eredeti tervek szerint Csehország, Dél-Korea, Fran-
ciaország, Hollandia, Kanada, Luxemburg, Magyarország,
Németország és Svájc is helyet adott volna egy vagy több
világkupa fordulónak, azonban a koronavírus-járvány mi-
att a március közepén félbeszakított szezon folytatásaként
újratervezett versenynaptárba már csak a magyar viadal
került be. Mindez azt jelenti, hogy 2020-ban ez lesz a világ
top kerékpáros versenye, vagyis újra a figyelem középpont-
jába kerül nemcsak hazánk, hanem Nyíregyháza is.

16 ORSZÁG 20 CSAPATA

– A versenyen 16 ország 20 csapata, egészen pontosan
100 indulója vesz majd részt. Többen neveztek, de a
pandémia sokak számítását keresztbe húzta, így visszalé-
pett Kolumbia és az Egyesült Államok is. Az ukrán váloga-
tott egyébként három hete csak azért versenyez Európá-
ban, hogy elkerüljék a karantént és itt lehessenek augusz-
tus végén Nyíregyházán. Bár a világkupán csakis nemzeti
válogatottak vehetnének részt, a pandémiára való hivatko-
zással kértük a nemzetközi szövetséget, hogy klubcsapa-
tok is indulhassanak, erre pedig meg is kaptuk az enge-
délyt. A világkupa három napig tart majd és négy szakasz-
ból áll, amelyekbõl három érinteni fogja Nyíregyházát is.

A 2020-AS VISEGRAD 4 JUNIORS
NATIONS’ CUP PROGRAMJA:

1. szakasz Augusztus 26. (szerda): Vásárosnamény–
Nyíregyháza: 95 km
Rajt: 12:00
Várható célba érkezés: 14:30
Nyíregyházán körözés 3 kör (13:45-)

2. szakasz Augusztus 27. (csütörtök):  2/a félszakasz,
Nyíregyháza–Nyíregyháza (egyéni idõfutam): 4,5 km
Elsõ induló rajt: 10:00
Utolsó induló várható célba érkezés: 12:50

3. szakasz Augusztus 27. (csütörtök):  2/b félszakasz,
Ibrány–Ibrány: 73,2 km
Rajt: 17:00
Várható célba érkezés: 18:40
Ibrány körözés 3 kör (18:15-)

4. szakasz Augusztus 28. (péntek):   Vásárosnamény–
Nyíregyháza: 107,3 km
Rajt: 11:30
Várható célba érkezés: 14:30
Nyíregyházán körözés 3 kör (13:45-)

A verseny egy 95 kilométeres etappal kezdõdik au-
gusztus 26-án Vásárosnamény és Nyíregyháza között.
Másnap két félszakaszra kerül sor, délelõtt Nyíregy-
háza belvárosában egy négy és fél kilométeres egyen-
kénti idõfutam, míg délután egy Ibrány környéki 73,2
kilométeres mezõnyszakasz várja a kerekeseket. A
harmadik, egyben zárónapon újra Vásárosnamény és
Nyíregyháza között teker a karaván, ezúttal 107,3 ki-
lométert megtéve.

ÓRIÁSI A TÉT

– Itt az U19-es korcsoport fog versenyezni, vagyis 17-
18 éves fiatalok. Esetünkben már érett, profi versenyzõk-
rõl beszélünk – van olyan induló, aki már 4 évre szóló
profi szerzõdést kapott –, csak koruk miatt még az után-
pótlásban szerepelnek – tájékoztatta a Nyíregyházi Nap-
ló szerkesztõségét Solymosi János versenyigazgató. – Idén
ez az egyetlen világkupa futam ebben a korcsoportban,
éppen ezért itt lesz az összes fejvadász, akik lecsapnak
majd a legjobbakra. Igazából itt dõl el, hogy kibõl válhat
profi, vagyis ezeknek az indulóknak ez a legmagasabb
kvalitású esemény, hiszen óriási a tét.

1. nap Vásárosnamény–Nyíregyháza

(Kb. negyed 2-tõl egyórás útzár az érintett szakaszon)

– Augusztus 26-án Vásárosnaményból rajtol el a me-
zõny, Nyíregyházára pedig Sóstón keresztül érkezik majd
meg – magyarázta a versenyigazgató. – A versenyzõkre
az Aventinus Hotelnél vár egy sprint, egy részhajrá, ezt
követõen pedig továbbhaladnak a Ferenc körútra, ahon-
nan ráfordulnak az úgynevezett körre, ami érinteni fogja a
László utcát, a Hunyadi utcát, a Szegfû utcát, a Bocskai
utcát, a Luther utcát, valamint a Zrínyi Ilona utcát is – itt vár
rájuk a célkapu, ahol tovább folytatódik a kör: Bercsényi
u. – Bethlen Gábor u. – Egyház u. – Kossuth u. – Ferenc
körút. Az áthaladás után még megtesznek 3 teljes kört. A
várható körözés így háromnegyed kettõtõl lesz.

2. nap Nyíregyháza–Nyíregyháza
(Kb. 9 órától kétórás, teljes útzár)

– Augusztus 27-én délelõtt egyenkénti idõfutamok lesz-
nek Nyíregyházán, ami azt jelenti, hogy percenként star-
tolnak majd el a versenyzõk a Kossuth térrõl. Onnan egye-
nesen a Luther utcára térnek rá, úgy fordulnak rá a „kör-
re”. A kör vége annyiban változik a szerdai naphoz ké-
pest, hogy a Continental Arénánál nem fordulnak le a
Hunyadi utcára, hanem tovább mennek egyenesen a Vay
Ádám körútra, ott fordulnak balra a Korzóhoz. Éppen ezért
a sétálóutcában teljes zár lesz, persze biztosítunk a gyalo-
gosoknak átengedési pontokat. Maga a futam azért is lesz
látványos, hiszen a versenyzõket kíséri majd rendõrmo-
tor, civil biztosító motor, operatõr, motoros bíró, és per-
sze a csapat autója is.

3. nap Vásárosnamény–Nyíregyháza
(Kb. negyed 2-tõl egyórás útzár az érintett szakaszon)

– A harmadik nap negyedik szakasza Vásárosnamény–
Nyíregyháza között lesz, itt egyébként a versenyzõk tesz-
nek egy kört a Beregben is. A 41-esen érkeznek a szabol-
csi megyeszékhelyre, vagyis érinteni fogják a Nyíregyhá-
zi utat, a Család utcát, a Szegfû utcát és az Inczédy sort is,
ezt követõen fordulnak rá a „körre”.

A versenyigazgató azt mondja, az esemény reflektor-
fénybe helyezi majd Nyíregyházát, és a szabolcsi régiót
is, hiszen 93 éve nem volt Magyarországon ilyen szintû
kerékpárverseny. Ennek pedig nem utolsósorban hangot
ad majd a külföldi sajtó is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KENYÉR ÜNNEPE
A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

Nem marad el idén sem a kenyér ünnepe
augusztus 20-án a Sóstói Múzeumfaluban.
Ezen a napon ingyenesen látogathatnak a skan-
zenbe az érdeklõdõk, akik már a bejáratnál a
Kenyér útja címû térképes felfedezõvel állo-
másról állomásra megismerhetik az elvetett
búzától az elkészült kenyérig a feldolgozás
munkafolyamatait.

11 órakor a Burattinó Bábszínház Vitéz Lász-
ló kalandjaival köti le a hallgatóságot, a nap
folyamán pedig több alkalommal is újra õröl a
matolcsi szárazmalom. Kósa László reformá-
tus lelkipásztor 14 órakor tart hálaadó isten-
tiszteletet. Vendég a Nemzeti Agrárkamara,
akik szokásukhoz híven a magyarok kenyeré-
bõl hoznak kínálni valót.

Lehetõség kínálkozik otthon elkészített, házi
kovászos kenyerek megmérettetésére is, aki 10
és 10 óra 30 perc között zsûrizteti kovászos
kenyerét, jutalomban részesül. Egész napos ki-
kapcsolódást biztosítanak kézmûveseik, akik-
kel szalmadíszt, mézeskalácsot, kovácsolt kis-
patkót, gyertyát és bõr karkötõt készíthetnek a
családok. Népi játszóudvar, kemencés kelt
kalácsok és ízletes gyógyteák is várják a ven-
dégeket.

EZREK CSATLAKOZNAK A CANTEMUS
REKORDKÍSÉRLETÉHEZ

A világjárvány miatt idén nem rendezik
meg a XIII. Cantemus Nemzetközi Kórus-
fesztivált Nyíregyházán, azonban ennek el-
lenére sem marad igazi különlegesség nél-
kül a szabolcsi megyeszékhely. A szerve-
zõk online rekordkísérletet hirdettek, sze-
retnék, ha augusztus 20-án 12 óráig minél
több ember elénekelné az István, a király
címû rockopera „Felkelt a napunk” címû
dalát. A kezdeményezés sikerét mutatja,
hogy augusztus 11-ig már közel háromez-
ren csatlakoztak hozzá.

– Most valamivel kevesebb mint 3000
feléneklésnél tartunk. Többnyire hazánk-
ból, de az Egyesült Államokból is szép
számban csatlakoztak a rekordkísérletünk-
höz. A határidõ közeledtével biztosak va-
gyunk benne, hogy a java még csak most
következik, a távol-keleti országok is a na-
pokban kezdték el aktivizálni magukat –
tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesz-
tõségét Szilágyi Szilárd, a Cantemus Kórus
sajtóreferense.

Augusztus 20-án déli 12 órakor fejezõ-

dik be a rekordkísérlet, addig lehet feléne-
kelni a dalt. Mivel ilyen kísérlet eddig még
nem történt, ezért a rekord nincs számhoz
kötve.

– A rekordkísérlethez való csatlakozás-
hoz mindössze annyit kell tenni, hogy fel-
keresik a felkeltanapunk.hu oldalt, követik
az ott leírtakat és elkészítik a saját felvéte-
lüket laptopon, tableten vagy mobiltelefo-
non, otthon, családban vagy barátok közt,
fiatalok és idõsek egyaránt.

A beérkezett felvételekbõl egy rekordkí-
sérleti mozaikvideó készül, amit nyilváno-
san augusztus 20-án 18 órától mutatunk be
Nyíregyházán, a Rózsakert Szabadtéri Szín-
padon, nemzeti ünnepünk alkalmából,
majd ezt követõen a Cantemus Facebook-
és YouTube-csatornáján is elérhetõ lesz! A
videó bemutatása hivatalosan a város au-
gusztus 20-i mûsorának része, ahol élõben
is csatlakozhatunk a közös énekhez. A be-
lépés ingyenes, természetesen korlátozott
számban a szabadtéri színpad befogadó-
képességét figyelembe véve.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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PROGRAMOK

AZ ÉLET NEM JÁTÉK! ADJ VÉRT!
Folytatódik az Országos Vérellátó Szolgálat és a Ma-

gyar Vöröskereszt nyári figyelemfelhívó kampánya, au-
gusztus 31-éig még lehet csatlakozni. A kampány ideje
alatt vért adók között értékes nyereményeket is kisor-
solnak. További információk a kampány weboldalán
érhetõk el: www.ovsz.hu/az-elet-nem-jatek. Véradá-
sok elõtt érdemes tájékozódni a közelben lévõ vér-
adóhelyszínekrõl és idõpontokról a www.ovsz.hu vagy
a www.veradas.hu weboldalakon. A véradások jár-
vány alatti feltételeit a www.ovsz.hu/ovsz/veradoknak-
szolo-tajekoztatas oldalon érhetik el.

A BURATTINÓ BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSAI: augusztus
15-én és 29-én 16.00: A madárijesztõ. 16-án 10.00 és 22-
én 16.00: Vitéz László és az elátkozott malom. 23-án
10.00: Vitéz László, mint erdõkerülõ. 30-án 10.00: Nyúl-
cipõ hajcihõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épü-
let II. emelet.

ZENE SÓSTÓN. Augusztus 15-én 18.30: Mentha Pro-
ject – Feldolgozások. 19-én 18.30: Tüneth együttes – Vers-
megzenésítések. Helyszín: Sóstó Piac.

„30 ÉVE SZABADON” címû kiállítás a Váci Mihály Kul-
turális Központ elõtti téren. Megtekinthetõ: augusztus 18-
áig.

SENIOR NÉPTÁNCOKTATÁS Ágoston Ildikó vezetésé-
vel augusztus 18-án és 25-én 9.00 órától a Kölyökvárban.

CSÁRDÁSKIRÁLYNÕ – nagyoperett két részben augusz-
tus 18-án 19.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

XXII. SZATMÁRI ZENEI NAPOK – A Piccoli Archi Ifjú-
sági Zenekar hangversenye augusztus 19-én 17.00 órától
a Vikár Sándor Zeneiskolában. Vezényel: Nagyné Ligeti
Edit. A belépés díjtalan!

NYÍREGYHÁZA MJV 2019. ÉVI KÉPZÕMÛVÉSZETI
ÖSZTÖNDÍJASAINAK KIÁLLÍTÁSA a Pál Gyula Terem-
ben. Megnyitó: augusztus 22-én 16.30-tól. Megtekinthe-
tõ: október 10-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra kö-
zött. Kiállító mûvészek: Havasi Dóra Zita és H. Németh
Katalin grafikusmûvész, illetve Zagyva László szobrász-
mûvész.

ÍGY TEDD RÁ – TÁNCHÁZ ÉS KÉZMÛVES FOGLAL-
KOZÁS GYEREKEKNEK, Sebestyén Mónika és Dalanics
Nikoletta vezetésével augusztus 24-én 17.00 órától a Kö-
lyökvárban.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ augusztus 26-án és 29-én
10.00 órától a Butykai Mûvelõdési Házban.

MANDALA PREMIER! A szabin nõk elrablása (zenés
bohózat) augusztus 26-án 20.00 órától (esõnap: augusz-
tus 31.) Nyíregyháza belvárosában, a görög udvaron (Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Iskola). Rendezte és fõ-
szerepben: Mikó István.

FELNÕTT ÉS SENIOR NÉPTÁNCFOGLALKOZÁS Ágos-
ton Szabolcs, Bali Szimonetta és Ágoston László vezeté-
sével augusztus 27-én 19.00 órától a Kölyökvárban.

FOTÓKIÁLLÍTÁS A RÉGI JÓSAVÁROSRÓL a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban. Megtekinthetõ: augusztus 28-áig.

MODELLVASÚT KIÁLLÍTÁS a VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtárban augusztus 29-én 10.00–18.00,
30-án 10.00–16.00 óra között. A belépés ingyenes!

FAKANÁL FESZTIVÁL NYÍRSZÕLÕSÖN, illetve Kispá-
lyás amatõr labdarúgó-bajnokság augusztus 29-én. Bõvebb
információ és jelentkezés: nyirszolos.szinter@gmail.com.
Helyszín: Nyírszõlõsi Közmûvelõdési Színtér.

PIKTOR TANODA – ÉLMÉNYFESTÉS augusztus 30-án
9.00–12.00 óráig az Alvégesi Mûvelõdési Házban.

KÉZFOGÁS – KÖSZÖNET-GÁLA augusztus 30-án 19.00
órától (esõnap: augusztus 31.) a Szent Miklós Görög-
katolikus Általános Iskola görög udvarán. 1. rész: Mandala
Dalszínház és vendégei. 2. rész: Hevesi Tamás és zeneka-
rának koncertje.

KÉZMÛVES JÁTSZÓHÁZ augusztus 31-én 10.00 órától
a Mandabokori Mûvelõdési Házban.

A nemzeti felsõoktatásról szóló törvény szerint a
tulajdonos Innovációs és Technológiai Minisztérium
döntött a Nyíregyházi Egyetem kancellári tisztségére
kiírt pályázatról.

A miniszter elõterjesztésére 2020. augusztus 1-tõl
2023. május 14-ig tartó idõszakra a miniszterelnök
Halkóné dr. Rudolf Évát, az intézmény Igazgatási és
Humánpolitikai Központjának vezetõjét bízta meg a
kancellári teendõk ellátásával.

ÚJ KANCELLÁR A NYÍR-
EGYHÁZI EGYETEMEN

HALKÓNÉ DR. RUDOLF ÉVÁT BÍZTÁK MEG

BORBÁNYAI CSALÁDI NAP ÉS FÕZÕVERSENY au-
gusztus 19-én. 9.00 udvari fõzõverseny (jelentkezés: 30/
410-4382). 11.00 játékos sorvetélkedõ. 12.00 kenyérszen-
telés, eredményhirdetés, kulturális programok. Helyszín:
Borbányai Mûvelõdési Ház.

FOTÓK HATÁROK NÉLKÜL – FOTÓKIÁLLÍTÁS. Vasile
Vénig László Nagykárolyi Fotóklub és a Helios-Art Nyír-
egyházi Fotóklub közös kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központban. Megnyitó: augusztus 19-én 16.00 óra. Meg-
nyitja: dr. Sikolya László fõiskolai tanár. Megtekinthetõ:
szeptember 2-áig, hétfõtõl vasárnapig 9.00–19.00 óra kö-
zött.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

ÕSZ DÉNES SZÜLETÉSÉNEK
105. ÉVFORDULÓJÁRA

Õsz Dénes festõmûvészrõl öt évvel
ezelõtt hallhattunk, olvashattunk töb-
bet, amikor a Jósa András Múzeum ha-
zahozta Kölnbõl értékes hagyatékát,
amelyre a lánya, Õsz Ilona hívta fel a
figyelmet. A festményekbõl a múzeum
egy kiállítást is rendezett, amellyel Õsz
Dénes születésének 100. évfordulója
elõtt tisztelegtek. Öt évvel késõbb te-
kintsük át, hogyan kötõdött a festõmû-
vész városunkhoz.

Budapesten született 1915. augusz-
tus 16-án. 1936 és 1941 között a Ma-
gyar Képzõmûvészeti Fõiskolán ta-
nult, ahol Réti István és Rudnay Gyu-
la voltak a mesterei. Rudnay a szegé-
nyebb sorsú tanítványait szívesen
hozta nyaranként a sóstói mûvésztelepre, ám a híradá-
sok nem szólnak arról, hogy Õsz Dénes is közöttük
lett volna. Ám a nyíregyházi kapcsolatot mégsem ke-
rülhette el, hiszen a Képzõmûvészeti Fõiskolán megis-
merkedett Spányi Ilonával, dr. Spányi Géza nyíregy-
házi szülész-nõgyógyász és sebész szakorvos leányá-
val. A fiatalok 1942. szeptember 15-én kötöttek há-
zasságot Budapesten, a józsefvárosi plébániatemplom-
ban. A következõ évet Rómában töltötték ösztöndíjas-

ként, majd a háború miatt Nyíregy-
házára költöztek.

A Magyar Nép címû napilap 1945
szeptemberében büszkén számolt be
arról egy fõvárosi lap tudósítása alap-
ján, hogy egy kiváló angol mûtörté-
nész elragadtatással beszélt a buda-
tétényi új katolikus templom freskó-
ján ábrázolt Krisztus-képrõl, amelynek
alkotója a Nyíregyházán élõ Õsz Dé-
nes. 1946 õszén Berky Nándorral és
Balogh Józseffel megalakítják a Kép-
zõmûvészeti Népfõiskolát, amelynek
Szent István utcai épületében a mun-
kástehetségek képzését szervezik meg
és felügyelik. Egy évig Õsz Dénes en-
nek a népfõiskolának az igazgatója.

Fõrendezõje volt a Mûvészeti Heteknek, amelyet a hon-
védelmi miniszter 1946. december 7-én nyitott meg. A
kultuszminisztérium több festményt is megvásárolt, köz-
tük pl. a mindössze 4 esztendõs Õsz Ilona Apu címû
alkotását is. Õsz Dénes 1947-ben visszaköltözött Buda-
pestre, majd 1961-ben elhagyta az országot. 1980. má-
jus 2-án hunyt el egy Köln melletti településen.
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

SZIESZTA AZ NYTV
MÛSORÁN

Ha péntek, akkor Szieszta a Nyíregyházi Televízió-
ban.

A tartalomból:
 Mandala nyár – koncertek és színházi elõadás.
 Kutya meleg – hogyan vigyázzunk a háziállatokra 

a hõségben.

 Tehetséges ikerpár – Boda Izabella és Boda Balázs.
 Tánc a járvány után – hogyan tovább?
 Édes Charity – bemutató elõtt a színház.
 Koncert a VIDOR Fesztiválon – Pandzarisz Dina 

Nyíregyházán.

Várja Önöket a mûsorvezetõ, Dankó László!
Vetítési idõpontok: péntek 18.30 és 21.30, szombat

7.30 és 18.30, vasárnap 7.30 és 19.30, következõ hét
hétfõ 8.00.


