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MÁR FELVEHETÕ A HARMADIK OLTÁS

Augusztus 1-tõl a megyei kórház telephelyein mûködõ oltópontokon is elérhetõ a
koronavírus elleni 3. oltás, melyre az EESZT oltási idõpontfoglaló rendszerén ke-
resztül július 29-tõl jelentkezhetnek – olvasható a kórház közleményében. A 3. oltá-
sokra vonatkozó országos tiszti fõorvosi eljárásrend alapvetõ elvárásként elõírja,
hogy  3. oltásnak az elsõ két oltástól eltérõ mûködési mechanizmusú  (ún. heterológ)
oltóanyag adható be.  Az adott oltóhelyen elérhetõ vakcinák közül az oltóorvos a
helyszínen választ oltást, az oltásra jelentkezõ személlyel egyeztetve. A 3. oltás
céljából akkor adható az alapimmunizálással megegyezõ vakcina, ha a többi, fel-
ajánlott oltóanyag a páciensnél igazolható módon ellenjavallt.

NAGYFELÜLETÛ ÚTJAVÍTÁS 20 UTCÁBAN
A város területén összesen 20 utcában zajlik kisebb-

nagyobb felületen útjavítás, közel 20 ezer négyzetméte-
ren, amely mintegy 130 millió forintos forrásból valósul
meg. Az aszfalt felmarását követõen történik a szükséges
aknafedlapok szintbe emelése, az új aszfalt leterítése és
a szükséges burkolati jelek felfestése. A munkálatok vár-
hatóan iskolakezdésre elkészülnek.

A kivitelezõ az ütemtervet úgy készítette el, hogy lehe-
tõleg rövid idõ teljen el a marási munkálatok és az aszfal-
tozás között, tehát a tervek szerint az biztosan nem for-
dulhat elõ, hogy hetekig ott marad a marási felület és az
esetleg akadályt képez a gépjármûforgalom számára – errõl
Dicsõ Péter nyilatkozott a Nyíregyházi Televíziónak szer-
dán, a Bujtos utcai helyszínen.

TERVEZETT MUNKA ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS
A NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgató-

ja hozzátette, a munkálatokat igyekeznek úgy szervezni a
kivitelezõvel, hogy egy-egy helyszínen a lehetõ leghama-

rabb végezzenek, így a legkisebb fennakadást okozzák a
közlekedésben. A felmart aszfaltot – mint minden évben,
idén is – újrahasznosítják; a NYÍRVV telephelyére szállít-
ják, majd azt zúzott köves utak stabilizálásához használ-
ják fel a késõbbiekben.

TÖBB VÁROSRÉSZBEN, ISKOLAKEZDÉSRE
– A tervek szerint – bár a szerzõdéses határidõ szeptem-

ber eleji – az iskolakezdésre valamennyi helyszínen elké-
szülhetnek az aszfaltozással is, hogy ez már ne zavarja a
közlekedõket – errõl már dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza al-
polgármestere beszélt stábunknak. – Egy 130 millió forin-
tos közbeszerzés zajlott le júliusban a városüzemeltetõ cég-
nél. Ez nagyjából 20 ezer négyzetméter felmarására és asz-
faltozására elég, mely Nyíregyháza 20 utcájában, és több
körzetében fog megvalósulni, például a belvárosban, vala-
mint a Jósavárosban, Sóstón, Nyírszõlõsön, Rozsrétszõlõn,
az Érkertben és a Hímesben. Remélem, hogy ezek a szaka-
szok az új aszfaltréteggel komfortosabbá teszik a közleke-
dést a nyíregyházi autósok számára.

A Bujtos utca kiskörúton belüli és nagykörúton kívüli
részén is javítják az utat, valamint még 18 helyszínen,
az alábbi utcákban: Városmajor, Rigó, Gém, Irinyi J.,
Izabella, Szegély, Nyírség, Állomás, Erdõalja, Csónak,
Vadász, Lengyel, Gádor B., Törpe, Kodály Z., Körte,

Bem J., Zenit u.

REFLEKTORBAN A KIS PANDA

Kis panda született a Nyíregyházi Állatparkban. A már vörös bundás kölyök rekord gyor-
sasággal növekszik és szülei miniatûr mása. Egyre érdeklõdõbb a külvilág iránt is, így a
szerencsésebb látogatók már láthatják a szülõkkel közös kifutóban.
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NYÍREGYHÁZI FOLK FÉL HÉT
Alig 2 hét, és kezdetét veszi a Nyírség

Táncegyüttes legújabb projektje, a Nyír-
egyházi Folk fél hét. A szokásos, nagy,
nemzetközi néptáncfesztivál idejében –
idén tartották volna meg a tizediket –, de
kicsit rövidebben és elsõsorban a hazai
elõadókra gondolva szervezik meg a 3
napos fesztivált, melyen lesznek határon
túli vendégek is.

– Ha már egész hetet nem tudunk szer-
vezni a 10. Nyírség Nemzetközi Néptánc-
fesztivál számára, csinálunk egy felet, Folk
fél hét címmel augusztus 18. és 20. között
– mondta el megkeresésünkre Demarcsek
György, a Nyírség Táncegyüttes vezetõje.
– Három kitûnõ program, három felejthe-

tetlen élmény várja majd az érdeklõdõket,
benne két különleges táncos megmozdu-
lással és egy igazi, zenei csemegével. Az
elsõ napon a Kárpátalja Néptáncegyüttes
is bemutatkozik a néptánckedvelõk szá-
mára, a második napon pedig Boban
Markovic és zenekara nyújt akusztikus él-
vezeteket a kirobbanó erejû balkáni réz-
fúvós zene kedvelõinek. A harmadik nap
ismét a táncé, egy vadonatúj táncszínházi
produkció mutatkozik be – 250 táncos
részvételével –, természetesen sok-sok
helyi szereplõvel.

VERBUNK ONLINE REKORD-
KÍSÉRLET 

Mindezek mellett zajlik a rekordkí-
sérlet is, az érdeklõdõk a VerbunkRe-
kord telefonos alkalmazáson keresz-
tül vagy a verbunkrekord.hu oldalon
csatlakozhatnak a kihíváshoz, választ-
hatnak a szóló vagy páros forma kö-
zül és tölthetik fel egyperces videói-
kat. A rekordkísérlet július 20-án, ked-
den indult és egészen augusztus 20-ig
tart. Az államalapítás ünnepén fogják
majd bejelenteni, hogy végül hány em-
bert sikerült megszólítani a táncegyüt-
tesnek.

NYÍREGYHÁZÁN SZÜLETIK ÚJJÁ
A ZSINDELYES FESZTIVÁL

szerettünk volna valamit hozzákapcsolni,
s így jött a Zsindelyes Fesztivál megrende-
zése – jelezte Papp József, a Zsindelyes
Alapítvány kuratóriumi elnöke.

ÉRPATAKRÓL SÓSTÓRA

A helyszín azonban kérdésessé vált.
2012-ben, a legutolsó fesztivál idején –
amin több mint 17 ezren vettek részt – még
egy füves terület volt ott, ahol most egy
2018-ban megépített turisztikai centrum
áll, a Zsindelyes Cottage. Így Papp József
egy Nyíregyháza polgármesterével, dr.
Kovács Ferenccel történt megbeszélést
követõen döntött a Sóstói Múzeumfalu
mellett, amelyrõl azt mondja, méltó hely-
re, a megyeszékhelyre, az ország egyik
legszebb épületkomplexumába került a
rendezvény.

ERÕSÍTI NYÍREGYHÁZA
VONZEREJÉT

A sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila al-
polgármester az önkormányzat nevében
köszönetét fejezte ki a Zsindelyes Alapít-

vány kuratóriumi elnökének, hogy Nyír-
egyházát választotta, hiszen az esemény
kitûnõen illeszkedik a városi jelentõs ren-
dezvények sorába, s nemcsak az idei esz-
tendõ, hanem a következõ évek kiemel-
kedõ programja is lehet. – A fesztivál egyik
alapfilozófiája, hogy értékmegõrzõ és ér-
tékteremtõ, amihez a megyeszékhely skan-
zenje kitûnõ helyszín és Nyíregyháza szá-
mára turisztikai szempontból is jót tesz.
Egyre több nagyfesztivál jön hozzánk és
alakul ki, amely a város hírnevét, idegen-
forgalmi vonzerejét régiós szinten emel-
heti – mondta az alpolgármester.

NÉPIES HANGSÚLYOKKAL

A fesztiválnak a neve és részben a kon-
cepciója is változik. A pálinka, mint hun-
garikum természetesen elérhetõ lesz a für-
tös meggy fõszereplésével, de a rendez-
vény jelzõje mostantól összmûvészeti. S
bár korábban is megjelent – még Érpata-
kon – a népzene, a néptánc és a kézmû-
vesség, most ez lesz hangsúlyosabb. Tar-
tanak kézmûves vásárt és kiállítást, a gye-
rekek megismerhetik a mesterségeket és
idõt tölthetnek a Méhecske játéktéren, a
népi iparmûvészet a ZEMA ékszerekkel
jelenik meg, melyek elkészítését is meg
lehet nézni élõben. A hagyományõrzõ fel-
lépõk bõséges teret kapnak: muzsikál a
Bürkös és a Szikes zenekar, fellép a Figu-
rás Táncegyüttes, az Érpataki Asszonykó-
rus, továbbá pálinka lovagrendek is pódi-
umra vonulnak. – Újdonságokat is csem-
pészünk a fesztiválba: DJ által húzott ze-
nére szalontáncosok lépnek fel. S lesz
„kocka placc”, hiszen a fiatalokat megszó-
lítva a gémereknek és youtubereknek is
teret kell adnunk, akik játékokkal, pódi-
umbeszélgetésekkel, élõ bejelentkezések-
kel tarkítják a programot – sorolta Juhász
Miklós fõszervezõ.

EDDA, TNT, ROXAN

Ami pedig nem változik: nagyszabású
élõ koncertek vonzzák a nézõket, a nagy-
színpad két fõ attrakciója a skanzenben az
EDDA és a TNT, s az újfehértói kötõdésû
Roxan is fellép.

A sajtótájékoztatón elhangzott: az
önkormányzat ingyenes buszjáratokat
tervez indítani, melynek részletei ké-
sõbb lesznek ismertek, de aznapra –
és addig is – javasolják a múzeumfalu
mellett létrehozott óriási, ingyenes
parkoló használatát.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Újraéled a Zsindelyes Fesztivál – új
névvel, új helyszínen és részben új kon-
cepcióval. A mostantól összmûvészeti
fesztivál Érpatak határából a Sóstói Mú-
zeumfaluba költözik, hiszen a régi hely-
színen egy turisztikai komplexum, a Zsin-
delyes Cottage épült. Az ezentúl nyíregy-
házi rendezvényen a hagyományõrzésé a
fõszerep, de megjelenik a gasztronómia
és fiatalokat megszólító programelemek
is lesznek. Az augusztus 21-én, szomba-
ton tartandó eseményen az EDDA, a TNT
és a Roxan is élõ koncertet ad – hangzott
el a keddi sajtótájékoztatón.

Hogy miért születik újjá a rendezvény?
Az ötletgazda Papp József szerint két dá-
tum adja az apropóját. Az egyik, hogy ok-
tóberben lesz 30 éve, hogy a családi vál-
lalkozás a rendszerváltás után az elsõk
között kapta meg a minõségi pálinka elõ-
állításához az engedélyt.

PÁLINKA: 30, MEGGY: 20

A másik pedig már az eredetvédett gyü-
mölcshöz kapcsolódik. – Februárban lesz
20 éve, hogy az újfehértói fürtös meggyel
elkezdtem foglalkozni, hogy hogyan lehet
ebbõl eredetvédett terméket, pálinkát elõ-
állítani, hogy lehet ezt eredetvédettségi
eljárás alá vonni, hogy lehet a gyümölcsöt
magyarországi és brüsszeli védettség alá
vonni – ennek 20 éve lesz februárban. E
két eseménynek a kerek évfordulójához

Boban Markovic

Papp József és dr. Ulrich Attila
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Az új hálózat és menetrend tavalyi bevezetését meg-
elõzõen számos alkalommal foglalkoztunk a Napló ha-
sábjain a változásokkal, így minden olvasó számára már
jó elõre megismerhetõek voltak. Az idei módosítások elõtt
is hétrõl hétre bemutatjuk az újdonságokat. Az elsõ rész-
ben az okokról, az elmúlt év tapasztalatairól és a fõbb
módosításokról írunk, a következõben bemutatjuk a kül-
és belterületi hálózati és menetrendi fejlesztéseket, vala-
mint a nagyfoglalkoztatókat érintõ újdonságokat.

Lassan egy éve, hogy 2020. augusztus 20-án elindult a
Mobilissimus által tervezett új buszhálózat és a hozzá
kapcsolódó menetrend. A korábbi, illetve az átmeneti
hálózat és menetrend alapjaira építve jelentõsen bõvültek
a városrészek közötti kapcsolatok, kevesebb átszállásra
lett szükség, és ütemes közlekedés valósult meg Nyíregy-
háza belterületén.

ÚJ ÉS HOSSZABB VONALAK

Számos új vonalon jelentek meg az autóbuszok a
tavalyi évben: nyár közepén beindult a rendkívül nép-
szerû 55-ös Sóstógyógyfürdõre, majd az új hálózat-
ban a 20-as és 21-es körjáratok Örökösföldre, a 44-es
Jósavároson és Örökösföldön át Orosra, a kilencve-
nes vonalakon közlekedõ autóbuszok pedig a lakóte-
lepekrõl a belvároson és az Autóbusz-állomáson át a
nagyfoglalkoztatókhoz. Számos más vonalon közle-
kedõ autóbusz útvonala hosszabb lett, így a hosszú 6-
os és 10-es révén átszállásmentesen átutazhatóvá vált
a nagykörút déli és nyugati szakasza. A 3-as és 30-as
révén pedig a Sóstói út – Búza tér – Rozsrét között, a
24-essel pedig a Sóstói út – Északi körút – Kistelekiszõlõ
között lehet most már közvetlenül utazni. Ezen meg-
hosszabbított és összekötött útvonalak révén könnyebb
lett az iskolába és munkahelyekre való eljutás, keve-
sebbszer kell átszállni, mint korábban.

VISSZAJELZÉSEK, FINOMHANGOLÁSOK

A bevezetést követõen az utazóközönség hamar meg-
értette a változásokat, azok szükségességét, és megsze-
rette az ütemes menetrendek elõnyeit, a könnyebben ért-
hetõ megállóhelyi táblák új arculatát és információit, a
Volánbusz Zrt. pedig törekedett a megbízható és pontos
szolgáltatásra. Az eltelt egy év alatt számos visszajelzés,
észrevétel érkezett, melyek alapján kisebb finomhangolá-
sokra került sor 2020 szeptember végén és november ele-
jén. Minden utasészrevételt kiértékelt az önkormányzat,
a Volánbusz, valamint a tervezõ, és törekedtek arra, hogy a
megalapozott igényekre reagálni tudjon a buszközlekedés.
A visszajelzésekbõl kiderült, hogy a változás leggyakrab-
ban nem jelentett gondot, legfeljebb máshol van már szük-
ség átszállásra, vagy néhány perccel elõbb vagy késõbb
közlekedik az autóbusz, mint korábban. Érkeztek nagyfog-
lalkoztatói kérések, menetrendeket, menetidõket érintõ igé-
nyek. Többen megköszönték a bõvülõ szolgáltatást, és je-
lezték, hogy így könnyebben tudnak Nyíregyházán közle-
kedni. A tervezõ számára fontos, hogy a keveseket érintõ
észrevételekre is reagálni tudjon a szolgáltatás, ha az nem
jár érdeksérelemmel és megvalósítható, finanszírozható.

FEDÉLZETI EGYSÉGEK

Az elmúlt hónapokban valamennyi helyi autóbuszba
beépítették a fedélzeti egységeket – angol rövidítése alap-
ján OBU-kat –, amelyek folyamatos kapcsolatot biztosíta-
nak a jármû, a jármûvezetõ és a forgalomirányítás között.
Az autóbuszvezetõ így tudja tartani a menetrendet, ha
pedig késés van, vagy korábban közlekedne egy megálló-
nál az autóbusz, jelzi számára. Az eszközök adatai révén
pontosabban közlekednek a buszok, s a tervezõk számá-
ra lehetõséget ad a menetrendek felülvizsgálatára.

MIÉRT VÁLTOZIK IDÉN?

Nyíregyháza, mint az ország egyik nagyvárosa, folya-
matos fejlõdésben van, így a közlekedési igények sem ál-
landóak. Egy olyan horderejû változás, amely a tavalyi

TOVÁBB JAVUL A BUSZKÖZLEKEDÉS AUGUSZTUS 30-TÓL
évben történt, évtizedes távlatban határozta meg a busz-
közlekedés kereteit, de ez nem jelenti azt, hogy ne kelljen
évrõl évre felülvizsgálni, az aktuális utasigényekre hogyan
lehetne még jobban reagálni az önkormányzat és a Vo-
lánbusz által megszabott kereteken belül. Jó lenne, ha még
sûrûbben, még több útvonalon még több busz közleked-
ne, de a mozgástér véges komolyabb mennyiségi változá-
sok megvalósításához. Sokkal inkább a szolgáltatás finom-
hangolására van szükség úgy, hogy még több utas számá-
ra legyen vonzó a buszközlekedés, és még inkább alter-
natíva tudjon lenni az autós utazásokhoz képest. A tava-
lyi évben megvalósított teljesítménynövelés országosan
egyedülálló volt, s az új buszhálózat népszerûsége iránti
bizalmat tovább erõsítve szeretné még vonzóbbá alakíta-
ni a buszközlekedést az önkormányzat és a tervezõ
Mobilissimus.

MENETIDÕ-KORREKCIÓK

A nyár végétõl életbe lépõ változások két fõ csoportra
oszthatók: az egyik fõként kisebb menetrendi korrekció-
kat tartalmaz, amely célja, hogy a rendelkezésre álló me-
netidõadatok, utasszámlálások és forgalmi vizsgálatok
alapján napszakonként pontosabb menetrend legyen ki-
alakítható.

ÚJ KAPCSOLATOK ÉS MÓDOSULÓ VONALAK

A másik viszont hálózati fejlesztéseket is tartalmaz,
hogy tovább javuljanak a városrészek közötti kapcso-
latok, és még jobb szolgáltatás legyen elérhetõ a nagy-
foglalkoztatók számára. Egyre több nyíregyházi cég
jelzi igényét, hogy elkötelezõdne a városi buszközle-
kedés mellett, s számos bérletet is vásárolna a mun-
kavállalóknak, ezzel is segítve a fenntarthatóbb köz-
lekedés lehetõségét. Számos vonalon kisebb-nagyobb
mértékben módosulnak a menetidõk, figyelembe véve
a fedélzeti egységekbõl származó adatokat. Jellemzõ-
en a csúcsidõn kívüli és a hajnali, hétvégi, esti idõ-
szakokban lehet majd rövidebb menetidõkre számí-
tani, ugyanakkor néhány útvonalon a csúcsidei torló-
dások miatt a tavalyinál is hosszabb, megnövelt me-
netidõvel kell számolni.

KERTVÁROS – JÓSAVÁROS KÖZVETLENÜL

Az egyik legfontosabb változás, hogy elindul az új 27-
es busz, amely a Kertváros és Jósaváros, illetve a Sóstói úti
kórház között teremt csúcsidõben közvetlen kapcsolatot.
Számos utasigény érkezett erre a kapcsolatra vonatkozó-
an, így könnyebben és átszállásmentesen lehet a Kertvá-
ros és Jósaváros között közlekedni iskola- és munkakez-
dést megelõzõen és azt követõen.

TÖRZS UTCÁTÓL A KÓRHÁZ FELÉ

A 27-es beindulásával részben összefüggésben kis mér-
tékben módosul a 17-es autóbuszcsalád közlekedési rendje
is. Régóta felmerülõ igény volt, hogy a Törzs utca felõl is
elérhetõ legyen a kórház (mint az átmeneti menetrend-
ben a 23T jelzésû busszal volt), így a 17 és 17K vonalak a
jövõben 17 és 17Y számjelzéssel fognak közlekedni, utób-
biak a kórház és a Törzs utca érintésével. A Család utca
felõl az 5, 5A és 55-ös buszok továbbra is biztosítják az
egészségügyi intézmény elérését.

BUSSZAL A BERENÁT UTCÁBA

Bekapcsolódik a buszközlekedésbe a Berenát utca is.
Kísérleti jelleggel a 8-as buszok egy része 8B jelzéssel,
hétköznapi csúcsidõben a sóstógyógyfürdõi végállomás
után nem fordul vissza az állatpark irányába, hanem kör-
járatként a Berenát utcán át – a Fürdõ utcai új megálló
érintésével – a Kemecsei úton át éri el újból a Sóstói úti
kórházat, és közlekedik tovább a belvároson át a Vasútál-
lomásra.

MÓDOSULÓ KAPCSOLATOK A HUSZÁRTELEPRE

A 6-os és 6Y autóbusz helyett a Huszártelep és a Vasút-
állomás között az új 9 és 9Y fog közlekedni, utóbbi az

Esély Centrum érintésével. A jelenlegi 6A útvonalán köz-
lekedõ rövid 6-os pedig a folyamatosan közlekedõ 10-est
sûríti majd néhány indulás erejéig. A 66-os busz megszû-
nik, szerepét a Michelin felé a 94-es és 95-ös veszi át.

KISTELEKISZÕLÕRÕL AZ ALMA UTCÁRA

A 13-as autóbusz hétköznap, napi néhány alkalommal
Kistelekiszõlõ érintésével közlekedik, hogy az ott élõ gye-
rekek átszállás nélkül juthassanak el az Alma utcai iskolá-
ba. Ezek az indulások 13Y jelzéssel fognak közlekedni.

NAGYFOGLALKOZTATÓK KISZOLGÁLÁSA

Örökösföld és az ipari park, Sematic között a 91-es he-
lyett az új, 97-es busz teremt közvetlen kapcsolatot, a
Tünde utcán keresztül, az ipari park valamennyi megálló-
helyét kiszolgálva. Ezzel elkerülhetõ a belvároson való
lassabb átjutás, a belváros felõli kapcsolatot pedig az
Electrolux felé a 90-es vonal továbbra is biztosítja Jósaváros
felõl az Electrolux érintésével a Révész-Michelin Logiszti-
kai Központba, ahová eddig nem közlekedett helyi autó-
busz. A 90-es mellett az Autóbusz-állomás és az Electrolux
között gyorsjáratok is indulnak 90E jelzéssel.

A 91A autóbusz augusztus 30-ától 91-es jelzéssel köz-
lekedik az Autóbusz-állomástól. Az egyre növekvõ nagy-
foglalkoztatói kiszolgálás miatt a korábbi kettõ helyett
gyakran három autóbusz is kiszolgál egy-egy mûszakvál-
tást. Emiatt a 92-es buszok a jövõben nem érintik az Autó-
busz-állomást, hanem Jósaváros felõl a Búza téren át gyor-
sabb eljutást biztosítanak a LEGO felé. A 93-as autóbu-
szok és a 93A helyett gyorsjáratként közlekedõ 93E autó-
buszok továbbra is elérik az Autóbusz-állomást. A LEGO
kérésére már augusztus 1-tõl rásegítõ járatok közleked-
nek a mûszakváltásokhoz, így a korábbinál többen vá-
lasztják a helyi buszokat a munkahelyükre való eljutás-
hoz.

Néhány kisebb forgalmú mûszakváltás idejében a
LEGO-t a 95-ös buszok útvonalának meghosszabbításá-
val a 95L jelzésû járatok fogják kiszolgálni a Michelin érin-
tésével, a Rókabokori úton keresztül. Augusztus végétõl a
fõbb mûszakváltásokat hétvégente is kiszolgálja a 94-es
autóbusz.

KÜLTERÜLETI VISZONYLATOK

A H-s vonalak közlekedése kismértékben módosul, üte-
mesebben és a belterületi viszonylatokkal hangoltabban
fognak közlekedni. H30-as jelzéssel kora hajnalban és késõ
este Rozsréten át Oláhrétre közlekedõ autóbusz szállítja
az utasokat. A részletekkel a Napló egyik következõ szá-
ma foglalkozik.

HONNAN LEHET INFORMÁLÓDNI?

A változásokról nemcsak a Napló számol be több
számon keresztül, hanem a https://nyiregyhaza.vo-
lanbusz.hu oldalon is minden információ elérhetõ lesz.
Innen tölthetõek majd le a bevezetést megelõzõen a
vonalankénti és megállóhelyekre is elkészített menet-
rendek, valamint az általános és városrészi, valamint
nagyfoglalkoztatói térképek, de a külterületi vonalak-
ra is önálló térkép készül. Az új menetrend pedig a
menetrend.app alkalmazásból és a Google Maps út-
vonaltervezõjébõl is elérhetõ lesz. A bevezetést meg-
elõzõen a módosításokat bemutató brosúra is készül,
illetve vásárolható lesz menetrendkönyv is.

JEGYEK ÉS BÉRLETEK VÁSÁRLÁSA

A megszokott módokon túl, a MÁV állomások pénztá-
raiban és a MÁV alkalmazásában is megvásárolhatóak a
nyíregyházi jegyek és bérletek, de várhatóan még az idei
évben négy jegyautomata is segíteni fogja a jegyek, bérle-
tek megvásárlását. 2022-ben pedig cél, hogy új tarifater-
mékek megjelenjenek a nyíregyházi buszközlekedés pa-
lettáján, ezzel is vonzóbbá téve a hely autóbuszok hasz-
nálatát és növelve a fenntartható városi mobilitás iránti
elkötelezettséget.
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– Újabb jelentõs kormányzati támogatás: több mint 3,2
milliárd forint érkezik a Nyíregyházi Ipari Park bõvítésére
és infrastrukturális fejlesztésére – jelentette be hivatalos
Facebook-oldalán dr. Kovács Ferenc polgármester. A kor-
mányhatározat már megjelent a Magyar Közlönyben, me-
lyet dr. Kovács Ferenc úgy kommentált: látható, hogy a
kormányzat kiemelten kezeli és támogatja Nyíregyházát,
s az egyedi, vissza nem térítendõ összegbõl az önkormány-
zat területelõkészítõ munkákat, valamint közmû- és egyéb
infrastrukturális fejlesztést hajt végre. A polgármester kér-
désünkre hozzátette, ez is erõsíti azt az erre a ciklusra
kitûzött városvezetõi törekvést, hogy színvonalas munka-
helyeket hozzanak létre, s ezzel minél több fiatal érkez-
zen vissza tanulmányai befejeztével szülõföldjére.

A napokban a gazdasági élet újraindításáért felelõs ope-
ratív törzs újabb nyolc döntését jelentette be Szijjártó Pé-
ter. A külgazdasági és külügyminiszter mások mellett kö-
zölte, négy magyarországi ipari parkban fogják elvégezni
a szükséges infrastrukturális fejlesztéseket, a beruházói
betelepülések felgyorsítása érdekében.

FONTOSAK A KÖRÜLMÉNYEK

– Fontos, hogy legyenek az országban olyan területek,
amelyek gyorsan képesek a megfelelõ körülményeket biz-
tosítani a beruházó vállalatok számára. Sok esetben a pénz-
ügyi, adózási feltételek mellett a beruházás fizikai feltéte-
leinek megléte is döntõ szempont egy-egy beruházási ver-
senynél – fogalmazott a tárcavezetõ.

KIEMELTEN TÁMOGATÓ KORMÁNY

Ezek egyike városunkra
vonatkozik. Eszerint több
mint 3,2 milliárd forint érke-
zik a Nyíregyházi Ipari Park
bõvítésére és infrastrukturá-
lis fejlesztésére. Az újabb tá-
mogatás ténye már meg is
jelent a Magyar Közlönyben.
Dr. Kovács Ferenc kérdé-
sünkre azt mondta, ez egy
újabb fontos döntés, mely jel-
zi, hogy a kormányzat ki-
emelten kezeli és támogatja
Nyíregyházát.

88 HEKTÁRT VETT AZ ÖNKORMÁNYZAT

A polgármester kiemelte, két fontos oka volt, hogy ez-
zel a kéréssel most a kormányhoz fordultak, s nagyon örül

ÚJABB KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
3,2 MILLIÁRD FORINT ÉRKEZIK A NYÍREGYHÁZI IPARI PARK BÕVÍTÉSÉHEZ, FEJLESZTÉSÉHEZ

a pozitív döntésének. – Betelt ez a 127 hektáros ipari park,
ami az elmúlt 30 évben indult, az utolsó területeket hál’
Istennek két nyíregyházi vállalkozásnak adtuk el az el-
múlt évben, az egyiken már épül is egy csarnok. Másrészt
pedig lejárt egy budapesti cégnek az opciós joga, amit
sajnos még 2010 elõtt az akkori vezetés tétlensége mellett
megkötött. Így felszabadult a lehetõség, s azonnal lecsap-
tunk rá, az ipari park melletti területekbõl felvásároltunk
88 hektárt.

KIÉPÍTIK AZ INFRASTRUKTÚRÁT

A polgármester hozzátette, 56 hektáron megtörtént a
terület termõföldbõl való kivonása, s nagyobb részt a ré-
gészeti feltárások, a lõszermentesítés, illetve a talajmecha-
nikai vizsgálatok, így gazdaságfejlesztési területté vált.
Most azért fordultak a kormányhoz, hogy ennek a befek-
tetésre alkalmas állapotba hozására kapjanak támogatást.
Ez az infrastruktúra kiépítését jelenti: áramhálózat, víz,
szennyvíz, gáz, útépítés, csapadékvíz-elvezetés, informa-
tikai háttér. Hangsúlyozta, az önkormányzat azonnal kezdi
a közbeszerzések indítását, hogy jövõre ez a 88 hektár
konkrét befektetésre alkalmas terület legyen.

SZÍNVONALAS MUNKAHELYEK TEREMTÉSE

Mint fogalmazott, azzal érvelt a kabinetnél, hogy régi,
50–60 éves átok Nyíregyházán, hogy a fiatalok elmennek
tanulni, majd színvonalas munkahelyek hiányában nem
térnek haza a tanulmányaik végeztével, s nem itt alapíta-

nak családot. – Ezen szeretnénk változtatni. Az a célunk,
hogy a fiatalok tudjanak visszajönni, ez a város jövõje
szempontjából nagyon fontos, de a konkrét családok,
emberek szempontjából is. Ehhez meg kell teremtenünk a
feltételeket. Ennek az önkormányzati ciklusnak ezt hatá-
roztam meg az elsõ számú prioritásaként. Sok minden tör-
tént e téren az elmúlt másfél évben.

CÉLT SZOLGÁLÓ LÉPÉSEK

A polgármester emlékeztetett: létrehoztak két tõkeala-
pot, az egyiket iparfejlesztésre, míg a másikat a helyi kis-
és középvállalkozások támogatására, 5 és fél, valamint 5
milliárd forinttal. Megvásárolták a most fejlesztendõ 88
hektárt, amihez a jelentõs kormányzati támogatás érke-
zett, s a Financial Times globális felmérésében megjelent
Nyíregyháza, mint a befektetésösztönzési szempontból
feltörekvõ városok harmadik helyezettje.

TÁVLATOKBAN GONDOLKODNAK

Hozzátette, úgy gondolkodnak: ez az elsõ ütem, már
vannak komoly tárgyalásaik lehetséges befektetõkkel, s
bízik az elsõ konkrét szerzõdés mielõbbi aláírásában.
Emellett a jövõt is tervezik, hiszen a kormány pozitív hoz-
záállása jegyében nemrégiben járt nála a HIPA, tehát a
Nemzeti Befektetési Ügynökség vezetõsége, s végignéz-
ték azokat a lehetõségeket, hogy lehet ebbõl távlatilag egy
igazán jelentõs ipari parkot létrehozni.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MÉG HÁROM TORNATEREM MEGÚJUL
– Újabb jó hír: folytatjuk egy nyertes projekt segítsé-

gével az iskolai tornaterem-felújítási programunkat – je-
lentette be közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc.

A polgármester hozzátette, a Magyar Kézilabda Szö-
vetség Országos Tornaterem Felújítási Programja kereté-
ben sikeresen pályázott az önkormányzat, így a nemrégi-
ben az Arany és a Vasvári gimnázium udvarán megépített
2 szabadtéri kézilabdapálya után ezúttal 3 tornaterem fel-
újítása valósulhat meg.

SÓSTÓHEGY, OROS, BORBÁNYA

Az egyik Sóstóhegyen, az Arany János Gimnázium, Ál-
talános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményé-
ben, a másik Oroson, a Bem József Általános Iskola Her-
man Ottó Tagintézményében, a harmadik pedig Borbá-
nyán, a Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagin-
tézményében, összesen közel 185 millió forintos finan-
szírozással. A munkaterületek átadása július 27-én meg-
történt, a kivitelezés határideje 90 nap. Mindhárom hely-

színen lengõszerkezetes sportparketta burkolatot készíte-
nek, valamint számos energetikai fejlesztés is megvaló-
sul, így novembertõl modern körülmények között sportol-
hatnak az intézmények tanulói.

– Ez egy következõ, fontos lépéssorozat abban az évek-

kel ezelõtt elkezdett programunkban, melynek részeként
a biztonságos mozgás feltételeit teremtjük meg – a koráb-
ban elhanyagolt pályákon – gyermekeinknek az egész-
ségmegõrzés jegyében, egyben az iskolák modernizáció-
ja is folytatódik – zárta posztját a polgármester.

Dr. Kovács Ferenc
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FELVONUL A DÍSZMENET, JUBILEUMI TALÁLKOZÓRA KÉSZÜLNEK!

Ma már csak könyvekbõl, képekbõl és a múzeumok
tárgyi emlékeibõl alkothatunk magunknak fogalmat ar-
ról, hogy milyen is volt a magyar huszár, ugyanis a ko-
rábban púposhalmi Tomasovszki Mihály idei halálával a
Magyar Huszár Alapítvány látókörében már nincsenek
élõ huszárok. De vannak találkozók, ráadásul idén a har-
mincadik jubileumi – 2021-ben augusztus 14-én és 15-én
tartják meg –, aminek célja, hogy a hagyományos huszár
szellemet továbbra is életben tartsák a szabolcsi megye-
székhelyen.

30 évvel ezelõtt, 1991. augusztus 21-én, a pápalátoga-
tás másnapján tartották az elsõ huszártalálkozót Nyíregy-
házán, akkor még több mint félezer huszár részvételével.

Ugyan mára már nem maradtak élõ huszárok a szervezõ
alapítvány látókörében, azonban továbbra is szeretnék
megtartani a találkozókat, csak most már a leszármazot-
takhoz igazítva. Idén augusztus 14-én veszi kezdetét az
ünnepség az Országzászló téren (az ott álló Huszár szob-
rot 1997-ben avatták fel). A köszöntõket követõen felvo-
nul a díszmenet, majd délután a huszárgenerációk talál-
kozójának ad otthont a Sóstói Múzeumfalu. Másnap a
Huszár Emlékkertben folytatódik a találkozó.

A HUSZÁR SZELLEMISÉG TOVÁBB ÉL

Nyíregyházán 1991 óta rendszeresen megtartják a hu-
szártalálkozókat és ennek köszönhetõen rengeteg tárgyi

bizonyíték is beérkezik. A Jósa András Múzeumban jelen-
leg is látható egy kiállítás Nyíregyháza katonaságáról,
amelynek önálló része a nyíregyházi huszárok története.

– Jók a tapasztalataink, szerencsére még mindig jelent-
keznek huszár elszármazottak. Van, aki egyszerûen csak
kapcsolatban szeretne maradni velünk, de olyan is elõfor-
dul, hogy tárgyi emlékeket kapunk. A közelmúltban pél-
dául egy huszár zászlós két kardját kaptuk meg, gyönyörû
huszárszablyákat – emelte ki Bene János, címzetes múze-
umigazgató. Hozzátette, bár már nincsenek élõ huszárok,
az általuk képviselt szellemiség még mindig él, és ez biz-
tatja õket arra, hogy újra és újra megszervezzék a találko-
zókat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



KÖRNYEZETVÉDELEM

2021. AUGUSZTUS 6. 7

VÁROSTAKARÍTÓS DIÁK-POLGÁR-
MESTERI AKCIÓ

Kedden reggel kb. 40 fiatal gyûlt össze a Kossuth té-
ren, hogy a kórházig tartó útszakaszon a Szent István,
majd a Bocskai utca érintésével összegyûjtsék a szeme-
tet. A Diák-polgármesteri Iroda a Mustárház ifjúságát,
önkénteseket és vendégeket is toborzott az akcióra.

– Szemét a csikk, a kupak, az ilyen kis apró dolgok.
Amit úgy gondoltok, hogy veszélyes hulladék, ahhoz nem
szabad hozzányúlni, azt otthagyjuk. Szóltok nekünk, és
mi szólunk az illetékesnek – így indították útra a fiatalokat
a szervezõk.

NEM HULLADÉKOS A VÁROS

Így szólt az eligazítás a reggeli indulás elõtt, a Diák-
polgármesteri Irodában szervezett szemétgyûjtõ akció
kapcsán. Tavasszal érkezett az ötlet a Mustárházból, me-
lyet jó ügynek tartanak a fiatalok, összehozza a csapatot,
sõt még a közösségi szolgálat óráihoz is hozzászámíthat-
ják a délelõttöt. Az ötlet hivatalosan a nemrégiben alapí-
tott Környezetvédelmi Kerekasztalon is elhangzott, s meg
is valósult. – Körülbelül 40-en vagyunk, a Nyíregyházi

Diák-polgármesteri Iroda tagjai, illetve külsõsök is részt
vesznek a rendezvényen. Nem mondhatjuk kifejezetten
hulladékos városnak Nyíregyházát – vélekedett Ecsedi
Noémi diákpolgármester –, csupán a kukákból, zsebek-
bõl kihullott apró hulladékot szeretnénk összegyûjteni.

SZEMLÉLETFORMÁLÓ VÁLLALKOZÁS

A Mustárház önkéntesei között spanyol, orosz és francia
diák is volt. – Igyekszünk ezt a nagy kiterjedésû várost rend-
ben tartani, melyhez köszönettel vesszük a fiatalok támo-
gatását – fogalmazott a város alpolgármestere. – Inkább
szemléletformáló vállalkozás ez a kedd délelõtt, melynek
híre talán rendet teremt a felnõtt fejekben is. Tudom a saját
gyerekeimrõl, hogy a zöld gondolat a fiatalokban rendesen
benne van, és hogy a környezetükre szeretnek vagy szeret-
nének ügyelni. Az meg különösen nagy dolog, hogy össze-
hoztak ennyi diákot a nyár közepén. Õk a következõ gene-
ráció, azzal, hogy itt vannak és tevékenyen segítenek – a
városnak, a lakóknak –, hogy tisztább legyen a környezet,
nagy fegyvertényt hajtanak végre – fogalmazott dr. Ulrich
Attila.                                         (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MOST MÁR TILOS BIZONYOS EGYSZER HASZNÁLATOS
MÛANYAG TERMÉKEK FORGALOMBA HOZATALA

Július elsejétõl jogszabály tiltja a konkrétan meghatá-
rozott összetételû és falvastagságú mûanyagok forgalom-
ba hozatalát. Türelmi idõ érvényes a készlet erejéig, sõt
várható még a pontos szabályozás. A kormányhivatalok
új dolgozókat vettek fel a környezetvédelemmel össze-
függõ feladatok ellenõrzésére.

A második félévtõl tilos bizonyos egyszer használatos
mûanyag termékek, továbbá oxidatív úton lebomló mû-
anyagból készült termékek forgalomba hozatala – jelent
meg az errõl szóló kormányrendelet a Magyar Közlöny-
ben. A nagykereskedések továbbra is ellátják az igénye-
ket, legalábbis a készletek erejéig, illetve mindaddig, amíg
a környezetvédelmi  és gazdálkodási stratégiának nem
készül el valamennyi területre érvényes utasítása. 

– Kormányrendelet tiltja az egyszer használatos mû-
anyag termékek forgalmazását. Ilyen például a  fültisztító
pálcika, a mûanyag kés, kanál, villa, tányér vagy a 15
mikronnál vastagabb nejlonzacskók, melyek nem lebom-
lók. Ezeknek az elsõdleges forgalmazását tiltotta meg a
jogszabály. Ez egy nagy koncepció, hiszen tavaly a kor-
mány elfogadta a klímavédelmi tervet, aminek része a
körforgásos gazdaságra való áttérés, azaz  a hulladékgaz-
dálkodásban is egyfajta stratégiai megújulás – tájékozta-
tott Rozinka Zsolt Illés, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Osztály fõosztályvezetõje.

EGY ÉV HALADÉK

Ennek elsõ lépése az egyszer használatos mûanyagok
betiltása. Egy év haladékot kaptak a termelõk és a keres-
kedõk, hogy felkészüljenek a változásra. Így a 15 mik-
ron feletti nem lebomló zacskók is eltûnnek majd a bol-
tokból. Bizonyos termékekre nem terjed ki a rendelet,
így például a kisgyermekeknek készült poharakra vagy

az orvostechnikai eszközként használatos szívószálakra
és pálcikákra.

A magyar kis-  és középvállalkozások  új technológiák
kifejlesztésére kapnak támogatásokat, de  szóba került az
újrahasznosítás kapcsán a mûanyaggal együtt a visszavált-
ható üvegek kérdésköre is.

ELLENÕRIZNEK IS

– Idén márciusban megalakult a kormányhivatalon és a
fõosztályon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóság. Július
elsejétõl ez a hatáskör is hozzánk tartozik, az ellenõrzés
feladatával. Kimegyünk közérdekû bejelentés alapján,  il-
letve most nyáron tervezzük a gyártó cégeknek az ellen-
õrzését – folytatta a fõosztályvezetõ.

AKÁR TÖBB MILLIÓ FORINT

A szakember azt is elmondta, hogy kilogrammonként
határozzák meg a bírságtételeket, mely mennyiségtõl füg-
gõen akár több millió forint is lehet. Egy azonban biztos, a
közeljövõben további pontosítás várható a jogszabályban.
Az úgynevezett  zöldhatóság megyénkben is több mint
tucatnyi szakembert foglalkoztat, akiknek elsõdleges fel-
adata az illegális szemétlerakók felszámolása.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

PET KUPA
Kilencedik alkalommal szervezett a Felsõ-Tiszán

hulladékgyûjtõ pethajós versenyt a Természetfilm.hu
Egyesület. Július 31-tõl augusztus 8-ig saját építésû
pillepalack hajóikkal – Tiszabecs és Vásárosnamény–
Gergelyiugornya között – tisztítják a folyót a petkaló-
zok. A IX. Felsõ-Tiszai PET Kupa tizenhat rajthoz álló
csapattal indult el, köztük idén elõször nyíregyházi
hajóval is. Nyíregyháza MJV Önkormányzata mint-
egy 350 ezer forinttal támogatta a PETrekészek csa-
patát, melyet a 22 induló nevezési díjára, szállására
és étkezésére használnak fel.

– Egy szép számú, 22 fõs csapatot sikerült össze-
verbuválnunk, lelkes amatõrökbõl, illetve gyerekek is
színesítik a társaságunkat. Hétvégén kezdtük a hajó
építését, egy postakocsi formájú hajót álmodtunk meg,
ami teljes egészében újrahasznosított hulladékanya-
gokból épül fel, és ezzel vágtunk neki, hogy minél
több hulladéktól megtisztítsuk a Tiszát és árterét –
mondta el dr. Kiss Csaba csapattag.

A nyíregyházi csapat célja a legtöbb hulladék össze-
gyûjtése. Tavaly mintegy 10 tonna szemetet gyûjtöt-
tek a csapatok, idén ezt is szeretnék felülmúlni.

Fotó: internet
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FELVÉTEL

TELEFON:
70/686-5553

„VILÁGSZÍNVONALÚ”

– Itt egy helyen megvan minden, az erõ-
sítõteremtõl kezdve a nagyon jó minõségû
rekortánpályán át a wellnessrészlegig. Na-
gyon kedvezõ, hiszen nem kell utazgatni a
városban, hogy megcsináljuk az erõsítõ-

edzést, utána a
gyaloglóedzést.
Minden nagyon
jó minõségû,
ilyet szinte csak
a nyugati orszá-
gokban láttam,
szóval nyugod-
tan kijelenthe-
tem, ez világ-
színvonalú. Na-
gyon kritikus
szoktam lenni,
de ezzel kapcso-

latban csak pozitívumokat tudok mondani
– mondta el még korábban kérdésünkre az
olimpikon Helebrandt Máté, aki lapzártánk
után gyalogolt 50 kilométeren a tokiói öt-
karikás játékokon.

„JÓ ÉRZÉS RAJTA FUTNI”

– Nekem na-
gyon jó érzés raj-
ta futni, hiszen ez
a pálya egy puha
érzést ad a lábam-
nak. Itt van közel
hozzánk ez a gyö-
nyörû centrum, ki
kell használni a
lehetõséget. Ez
mindannyiunk-
nak jó dolog,
ezért a civileket is

NÉPSZERÛ AZ ÚJ ATLÉTIKAI
CENTRUM REKORTÁNJA

arra tudom buzdítani, hogy jöjjenek és pró-
bálják ki – mondta el Lukovics György.

„ÍZÜLETKÍMÉLÕ, JÓ MINÕSÉGÛ”

– Edzõként dol-
gozok a Sportcent-
rumban, örömmel
vettük, már na-
gyon hiányzott
egy ilyen pálya a
városnak. Így,
hogy elkészült ez
az 530 méter
hosszú külsõ
rekortán kör, a vá-
roslakóknak is na-

gyon jó lehetõség, hogy ne a porban vagy
az aszfalton, hanem egy igazán jó minõsé-
gû pályát használva, ízületkímélõ helyen
tudjanak sportolni – mondta el Széles Imre
atlétaedzõ.

„RÉG VÁGYTUNK RÁ”

– Nagyszerû
pályát sikerült
megépíteni, ez
az, amire min-
den nyíregyházi
futó régóta vá-
gyott. Szuper a
minõsége, sok
sérülést lehet ez-
zel elkerülni. Az
külön kiemelen-
dõ, hogy reggel
6-tól egészen az
esti órákig lehet használni – mondta el
Gyurcsán Gábor, aki a vasárnapi, I. Nyír-
egyházi Futófesztivál egyik fõszervezõ-
je.

Nemrégiben készült el az egyedi, európai színvonalú Atlétikai Centrum, amely a
Modern Városok Program részeként valósult meg több mint 7 milliárd forintból, s az
atlétika mellett több sportágat szolgál ki. A 47 ezer négyzetméteres komplexum hiva-
talos átadását megelõzõen már tesztelik a sportolók, a városlakók pedig a legújabb
városi rekortánt. Egyik este ott járt a Nyíregyházi Televízió stábja, s Kanócz Rita gyûj-
tött néhány véleményt a „Rita kérdez” sorozat részeként.

Helebrandt Máté

Lukovics György

Széles Imre

Gyurcsán Gábor
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CSODAHELY LETT A KERT!
MEGNYERTE A LEGSZEBB HAZAI LEVENDULAMEZÕK VERSENYÉT!

Kétségtelen, hogy az utóbbi években a
levendula lett az egyik legközkedveltebb
növényünk. A tihanyi levendulás a legis-
mertebb, innen indult az elsõ Levendula
Fesztivál, de azóta a kezdeményezés az
egész országban elterjedt. A Nyíregyháza
közeli Ferenctanyán például 4000 tõ fran-
cia levendula várta két hétvégén át a szü-
retelni vágyókat. A Kert nevû hely sikere
pedig nemcsak a látogatói számában volt
mérhetõ,  hiszen a szavazatok alapján fel-
került a legszebb hazai levendulamezõk
listájára, mostanra pedig kiderült: meg is
nyerte a versenyt!

 
A csodahelyek.hu weboldal összegyûj-

tötte egy térképre az összes hazai leven-
dulás kertet, ahol szüretelni lehetett. Közel
90 hazai kert gyûlt össze, voltak közöttük
nagyméretû, rendkívül népszerû kertek és
kisebb, családi gazdaságok is. Ezek közül
szerették volna kiválasztani a legszebbet,

így szavazást indítottak, melyik levendu-
lás kert lett az idei kedvenc! A gyõztest a
napokban hirdették ki, A Kert került fel a
dobogó elsõ fokára!

TÖBB SZÁZ LÁTOGATÓ
– Az idei évben két hétvégén zajlott a

szüret, a négy napon közel 500 látogatónk
volt  – mondta el megkeresésünkre Török-
Bolek Tünde, A Kert tulajdonosa. – Nagyon
pozitívak voltak a visszajelzések, és azt ta-
pasztaltuk, hogy a vendégeink nagy része
már nemcsak levendulát jött szedni, hanem
piknikezni, pihenni, kikapcsolódni is, ami
A Kert legnagyobb célja. Sokaknak egész
napos program lett a levendulaszüret, ami-
nek én nagyon örülök. Jó érzés volt, hogy
távozáskor azt kérdezték, mikor lesz a kö-
vetkezõ rendezvényünk. Mi már tervezzük
az újabb szüretet a levendula másodvirág-
zásakor. Úgy érzem, hogy a rengeteg mun-
ka lassan beérik, és egy-két éven belül
Nyíregyháza legismertebb közösségi kert-
je lehetünk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



FIATALOK

2021. AUGUSZTUS 6. 11

MASZK MÖGÉ BÚJTAK A PANDÉMIA ALATT UNATKOZÓ LEMEZLOVASOK!

Minden sikeres vállalkozás egy jó ötlettel kezdõdik. Az
intenzív növekedéshez azonban szükség van még sok idõ-
re és kemény munkára, na meg szerencsés esetben egy
televíziós szereplésre is, ami képes 30 százalékos növe-
kedést eredményezni. A nyíregyházi Orosz Sándor és
Szmolár Márk vállalkozását, az Inkness-t, idén áprilisban
ismerhette meg igazán az ország, amikor a fiúk a Cápák
között címû mûsorban befektetõre is találtak. Azóta a
márka ismertsége olyannyira nõ, hogy a termékek szep-
tembertõl már egy országos lefedettségû üzlethálózat-
ban is megjelennek majd.

Bajától egészen az ország keleti csücskéig, sõt, már
Németországban és Csehországban is ismert név lett az
Inkness, ami a tetoválások ápolására épül. A márkát Sanyi
és Márk még 2018-ban hozta létre. Termékeik különle-
gessége, hogy természetes összetevõket is tartalmaznak,
nem zsírosak és kellemes érzetet nyújtanak.  A fiúk folya-
matosan tartják a kapcsolatot a tetoválókkal, így azonnal
megtudják, ha új termékre van szükségük. Õk pedig rög-
tön lépnek: fejlesztenek, majd piacra is dobják azt.

Magyarországon közel 600 000 tetoválás készül
minden évben. A piac óriási, ráadásul sok magyar te-
továló utazik ki külföldre dolgozni, miközben maguk-
kal viszik a termékeket is.

BEVÁLT A RECEPT

Inkness, mint vállalkozás – ahogyan a nagy könyvben
is meg van írva –, egy jó ötlettel indult, ami ráadásul egy
piaci rést töltött be. Sándor, az Inkness egyik ötletgazdá-
ja évek óta saját márkás kozmetikumokat forgalmaz, idõ-
közben azonban az egyik tetováló ismerõse megkérte
arra, hogy fejlesszen neki egy úgynevezett tetoválás utó-
ápoló krémet, mert mint mondta, már elege volt abból,
hogy minden befejezett alkotás után „popsikrémet” kell
ajánlania a vendégeinek. A fiatal fejlesztõ kapott is a le-
hetõségen, elvégzett egy krém- és szappankészítõ tanfo-
lyamot és tulajdonképpen a vizsgamunkája lett az utó-
ápoló krém elkészítése. A visszajelzésekbõl hamar kide-
rült, hogy a tetoválók szerették és vennék is a terméket,

INKNESS: A CÁPA IS KAPOTT AZ ÜZLETI AJÁNLATON!
MADE IN NYÍREGYHÁZA: MÁR A KÜLFÖLDI PIACRA IS BETÖRT A FIATALOK VÁLLALKOZÁSA

így ezen a ponton találkoztak az elképzeléseik Márkkal.
Sanyinak ugyanis megvolt a receptje, a vevõköre, de
szükség volt egy jó csomagolásra, marketingre és persze
befektetõre is. Ennek eredményeként 2018-ban meg is
kezdték közösen a tényleges munkát és megalapították
az Inkness-t.

AZ IGÉNYEKHEZ IGAZÍTJÁK

A fiatal vállalkozók azt mondják, az évek során folya-
matosan kapták a visszajelzéseket a termékekre, melye-
ket beépítettek a fejlesztésébe, így elérve, hogy az igé-
nyeknek megfelelõ termékek készülhettek.

– Nekünk is meg kellett ismernünk a piacot, pont en-
nek egyik eleme volt, hogy például én is csináltattam
magamnak egy tetoválást – mondta el Sanyi, aki hozzá-
tette, maga a jó termék még kevés ahhoz, hogy egy vállal-
kozás sikeres legyen.

PIACI RÉST TALÁLTAK

A kereskedelmi csatorna mûsorában a Cápák nagyra
értékelték, hogy a nyíregyházi vállalkozóknak sikerült ta-
lálni egy piaci rést, amit tökéletesen ki is tudnak szolgálni.
Moldován András nem is futamodott meg ajánlatuktól, 30
százalékos üzleti részesedésért 20 millió forinttal szállt be
az üzletbe.

– A mûsor után egy héttel már alá is írtuk a szerzõdést
Andrással. Azóta folyamatosan tartjuk a kapcsolatot és több
projektben együtt dolgozunk – vette át a szót Márk. – Az
ápolótermékek mellett egy sajátmárkás tûmodullal akar-
tunk a piacra lépni, és tulajdonképpen szintet ugrani, ami
reményeink szerint hamarosan sikerül, hiszen készülnek
az újabb termékek, szeptemberben pedig már a tûmodul
is elérhetõ lesz.

EURÓPAI LEFEDETTSÉG A CÉL

– Nyíregyházán egyre több tetováló velünk dolgozik,
és Debrecenben is nagyon erõs a jelenlétünk. Bajától az
ország keleti csücskéig ismerik az Inkness termékcsaládot
és nagy elõnyünk, hogy a tetoválók gyakran külföldön is
dolgoznak, és magukkal viszik a termékeket, ezért lép-
hettünk át a határon túli piacra is. Van partnerünk Német-
országban, Csehországban, az utóbbi esetében például az
egyik legrégebbi tetoválószalon, és dolgozunk a svájci,
valamint a romániai piacra lépésen. Célunk az európai
lefedettség, illetve szeretnénk meghatározó szerepet be-
tölteni a magyar tetoválópiacon.

Tény, hogy a Cápák között címû mûsorba már bevarr-
ták a nevüket a fiatal vállalkozók, és a tervek szerint így
lesz ez Magyarország minden pontján is, hiszen a közel-
jövõben már egy országos lefedettségû üzlethálózatban is
megjelenik az Inkness terméke.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A koronavírus-világjárvány miatti kényszerpihenõ meg-
tanította, hogyan lehet élesztõ nélkül kenyeret sütni,
konyhaúszni (konyhapulton hason fekve mellúszni), home
office mellett gyereket nevelni, vagy éppen sikeres for-
mációt létrehozni, amire – nem sokkal késõbb – nemzet-
közi sztárok is felfigyelnek. A nyíregyházi HouseMonkeys
csapata kihasználta a pandémia miatti bezártságot, ál-
arcok mögé bújtak, és azóta is zenélnek.

– Évekkel ezelõtt is zenéltem már egy korábbi formáci-
óban, de az késõbb megszûnt és tulajdonképpen 5 évig
nem is foglalkoztam vele, mígnem jött a pandémia – idézte
fel az elõzményeket Benkõ Péter, az újonnan alakult
HouseMonkeys tagja. – Az egyik jó barátom, Jánosik Ist-
ván – hozzám hasonlóan dj-ként is dolgozott és rendez-
vények híján neki sem volt munkája – nagyon unatkozott,
mondta is nekem, hogy kezdjünk magunkkal valamit.
Kezdtünk, és így alakult meg a formációnk, ami kiegé-
szült Szakos Andreával, a Megasztár 2012-es évadának
második helyezettjével.

10 LÉPCSÕFOK VÁLASZTJA EL A STÚDIÓTÓL

– Aki zenél, és szereti is csinálni, az soha nem tud leáll-
ni. Én ezt, ha akarnám, se tehetném meg, hiszen a szo-

gépet, a véleményeket hallani a zenénkrõl. Ehhez pedig
az kell, hogy napi szinten ott legyen a fejemben. Volt olyan,
hogy hajnali 2-3 óra körül felkeltem és lementem a pincé-
be, mert beugrott egy dallam és fel kellett pötyögnöm a
billentyûzetemre.

bámtól 10 lépcsõfoknyira van a stúdióm, a pincénkben
alakítottuk ki. Szeretek szenvedni, szeretem szétütni a

40 MILLIÓS TÁBOR

– Bár nemrég alakultunk, nagy sikerként könyvel-
jük el, hogy a YouNotUs nevû német formáció, akik
egyébként több tízmilliós rajongói táborral rendelkez-
nek, és igazi nemzetközi sztárok, követik a munkán-
kat, és rendszeresen kifejezik tetszésüket a zenéink
iránt.

Szmolár Márk és Orosz Sándor

PARTNERPROGRAMOT HOZTAK LÉTRE

– Rá kellett döbbennünk, nem eladunk a tetoválók-
nak, hanem velük együtt dolgozunk. Éppen ezért ki-
találtunk egy partnerprogramot, amibe bevontuk a te-
toválókat. Ez szerencsére bejött, így sikerült bõvíteni
a vásárlói körünket. Ehhez persze nagyban hozzájá-
rult a Cápák között címû mûsor, aminek köszönhetõ-
en 30 százalékos növekedést könyvelhettünk el és
olyan tetoválókat is el tudtunk érni, akiket korábban
nem is képzeltünk.

„MINDIG HALADNI KELL A ZENEI STÍLUSSAL”

A formáció most egy egészen új stílust képvisel, az úgy-
nevezett slap house-t, brazilian bass-t, mert mint mond-
ják, mindig haladni kell a korral, most pedig ez az igazán
menõ a fiatalok körében. A közelmúltban jelent meg leg-
újabb számuk (gitár: Csurka Gergõ), ami már a saját csa-
tornáikon is elérhetõ. Ez pedig remélik, nemcsak a német
sztárok, hanem a hazai közönség tetszését is elnyeri majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÁLMOK KAVAROGNAK A BENCS VILLÁBAN
Õsbemutató helyszíne lesz augusztus hatodikán, pén-

teken 19.30-tól a Bencs Villa, ahol Álmok címmel két-
személyes kamaraszínpadi darabot állít színpadra Fridrik
Noémi és Zakariás Máté.

– Elõadásuk alapja Karinthy Ferenc ritkán játszott egy-
felvonásos színpadi mûve, a Gellérthegyi álmok. Miért
pont erre a Karinthy-mûre esett a választás?

Noémi: – Kétszereplõs mûveket kerestünk. Már a
pandémiás idõszak elejét éltük, és eszembe jutott a Gel-
lérthegyi álmok, ami arról szól, hogy két ember összezár-
va él. Megmutattam Máténak és arra gondoltunk, hogy
ebbõl napjainkra, a mai helyzetre is sok mindent át lehet
ültetni.

– A Gellérthegyi álmok nem sûrûn játszott darab, noha
Almási Éva és Huszti Péter elõadásában éveken keresz-
tül nagyon nagy siker volt. Mennyire befolyásolt ez tite-
ket?

Máté: – Igazából nehéz olyan színpadi mûvet találni,
ami alapvetõen két emberre íródik, ritka ennek a dráma-
irodalma és a gyakorlata is, tehát nem voltunk könnyû
helyzetben. Annak nyilván örül az ember, ha kevésbé ját-
szott darabra bukkan, noha esetünkben szinte mindenki-
nek eszébe jut a film és egy-két színpadi változat. Ez ugyan-
úgy lehet elõny, mint hátrány.

– Egy-egy szerep tanulása, megformálása elõtt meg
szoktátok nézni a fellelhetõ film- vagy színpadi feldolgo-
zásokat?

Máté: – Általában nem, de most megnéztük. Éppen
azért, mert nem pont úgy akartuk csinálni, mint elõdeink.
Hasznos információkat adott, amit láttunk, de inkább azt
figyeltük, hogy mi vajon milyen elemeihez tudunk új ré-
tegeket hozzátenni.

– Ti már éltetek át személyesen a darab szereplõihez
hasonló bezártság élményt?

Noémi: – Én két háborút megéltem Szerbiában, de mi-
vel még gyerek voltam, nem érzékeltem a fenyegetõ be-
zártságát. Az egy egészen más típusú megélés volt, mint a
Karinthy-mûben. Sajnos személyesen megtapasztaltam a
harci repülõk érkezésének és a bombázásnak a félelmét,

mert a mi falunkat is bombázták. Szinte a bõrünkön érez-
tük... Ez az élmény megmaradt bennem.

Máté: – Sokat beszélgettünk errõl, mert nyilvánvalóan
én nem éltem át bombázást, miként szerencsére a ma-
gyar közönség nagy részének sem adódott efféle tapasz-
talata. Miközben fejtettük fel a szöveget – fõleg az elsõ
idõszakban – föl-följöttek információk, emlékek, Noémi-
vel sokat beszélgettünk, az õ tapasztalata is segített.

– Miért nézze meg a közönség az Álmok címû elõ-
adást?

Noémi: – A színházi élmény miatt és azért, mert
felszabadulásérzést adhat az elmúlt idõszak történései, a
pandémia okozta sokk és bezártság alól. Újragondolhat-
ják és értékelhetik a nézõk a történteket, amit sokan, sok-

felé hasonlóan éltek át. Szerintem, amikor errõl beszé-
lünk, az terápiás dolog.

Máté: – Ennek a történésnek a feldolgozása bennünk is
zajlik, hiszen a pandémia nagyban meghatározta hétköz-
napjainkat. Elég csak a színházi próbák és elõadások fo-
lyamatos leállásaira és újraindulásaira gondolni.

Azt is ki szeretnénk emelni, hogy egy érdekesebb szín-
házi formát próbáltunk találni ennek az elõadásnak, ezért
nem túl szcenizált, inkább szobaszínházi környezetbe kép-
zeltük. Abban bízunk, így még emberibb, nézõközeli szí-
nészetet tudunk létrehozni. Az egyik fõ célunk, hogy kicsit
más típusú színházat lásson a nézõ, mint amihez akár a
nagyszínpadi, akár a Krúdy Kamara elõadásain szokott.

– A Bencs Villa valóban jóval intimebb tér, közelebbi,
szorosabb a kapcsolat nézõ és elõadó között még a ka-
marához vagy a MÛvész Stúdióhoz képest is.

Noémi: – Emiatt sokkal bensõségesebb lesz reménye-
ink szerint.

Máté: – Reméljük, a környezet is sokat hozzá fog tenni
a mondanivalónkhoz, mert ez volt a célunk.

– Akár osztályteremben, könyvtárban, mûvelõdési ház-
ban is elõadhatjátok?

Noémi: – Bárhol, ahol a helyszín szobabelsõt képes
biztosítani, mert a játékunkhoz az otthon intimitása na-
gyon fontos. Nem képzelhetõ el például sportcsarnokban.

Máté: – Torna- vagy tanterembe sem való, hiszen ott
sem teremthetõ meg a miliõje.

Noémi: – Onnantól ugyanis már színházzá válik, a mi
célunk viszont annak a közegnek és hangulatnak a meg-
teremtése, mintha a kukucskálóablakon át láttatnánk a
színdarabbeli életünket.

– Lakásszínház?
Máté: – Ez is lehet a mûfaji megnevezése.
– Az álmaitokban szerepel, hogy hasonló szériát érje-

tek el, mint Almási Éváék?
Noémi: – Persze, álmaink vannak.
Máté: – Ha sikeres lesz az elsõ elõadás, akkor minden-

képpen. Bízunk benne és nagyon szeretnénk, hogy jól
mûködjön, és majd sokfelé be tudjuk mutatni.

(Szerzõ: Kováts Dénes)
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KINCS – STARTUPOKAT VÁRNAK 6 KATEGÓRIÁBAN
A családok életét megkönnyítõ, jólétüket és jóllétüket

segítõ vállalkozások innovatív fejlesztéseinek versenyét
hirdette meg a KINCS Smart Family Centrum. 6 kategóri-
ában várják a startupok jelentkezését a 6 millió forint
összdíjazású versenyre augusztus 15-ig. A legjobb pályá-
zatokat a magyar innovációért és a startup ökosziszté-
máért elhivatott neves szakmai zsûri választja majd ki.

A Családok Nemzetközi Napján a Kopp Mária Intézet
a Népesedésért és a Családokért, vagyis a KINCS egy
startup versenypályázatot hirdet KINCS Smart Family
Nagydíj 2021 elnevezéssel. Az egyedülálló kezdeménye-
zés célja, hogy minél több olyan magyar innováció jöjjön
létre, amely a családok életét megkönnyíti, valamint hoz-
zájárul az okos családi megoldások alkalmazásához és
ezzel a családok nagyobb jólétéhez és jóllétéhez.

– A KINCS Smart Family Nagydíjat olyan vállalkozá-
soknak hirdettük meg, akik olyan fejlesztéseket hoztak már
létre – piacon vannak, vagy legalább prototípusuk van –,
amelyek a családok életét segítik, nem csak a pandémia
alatt. Ezek a vállalkozások a smartfamily.hu oldalon talál-
ják meg a jelentkezési lapot, amelyet augusztus 15-ig kell
beküldeniük  – mondta el Szalai Piroska, a KINCS Smart
Family Centrum vezetõje a városházi sajtótájékoztatón.

FOLYAMATOS A FEJLESZTÉS
Pályázatot nyújthatnak be magyarországi székhellyel

rendelkezõ egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvál-

lalkozások, zene és kreatív megoldások, családi kassza,
e-egészség, a jövõ oktatása, okos családi otthonok, társa-
dalmi és közösségi innovációk területén. Nyíregyházán a
Szakképzési Centrumban is folyamatosak a technológiai
startup fejlesztések, a KINCS Smart Family Nagydíj sajtó-

tájékoztatóján be is mu-
tattak egy exoszkeleton
kesztyût, amely a kéz re-
habilitációjában nyújt se-
gítséget a gyógytornászok
számára.

ÖT PROJEKT
– Ebben az évben 5

projektbe kezdünk szep-
temberben, gyorsan át-
szorultunk az online tér-
be, ami megnehezítette a
munkát. A gyerekekkel
rendszeresen tartottunk
értekezleteket az online
térben, és megpróbáltuk
a segítõ szakértõket is ide

invitálni. Tulajdonképpen mind az 5 projektünk elkészült,
az egyik fejlesztésébe még egy nyíregyházi cég is be-
szállt  – tette hozzá Zsigó Zsolt, az NYSZC DK Alkotó-
mûhely szakmai vezetõje.

VIHAR – NYÍREGYHÁZÁRÓL ÉRKEZETT
A LEGTÖBB HÍVÁS A TÛZOLTÓKHOZ

Még a hét második felében is dolgoztak a vasárnapi
viharkárok felszámolásán Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében. Elsõsorban útra, épületekre, légvezetékekre, jár-
mûvekre dõlt fák eltávolításához kértek segítséget a tûz-
oltóktól, megyeszerte több mint 500 alkalommal. A vi-
harkárok felszámolásában több mint százharminc tûzol-
tó, hivatásos, önkormányzati és önkéntes beavatkozók,
valamint önkéntes mentõszervezet is részt vett.

Augusztus elsején három alkalommal történt lakosság-
védelmi intézkedés megyénkben. Máriapócson, Piricsén
és Ököritófülpösön is megdõlt, beomlott egy-egy lakóház
tûzfala. Jelentõs károkat okozott a vihar Mátészalkán,

Nyírbátorban, Fehérgyarmaton, a megye több fõútján, de
a legtöbb segélykérés Nyíregyházáról érkezett – tájékoz-
tatott  Rutkai-Dér Vivien, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivõje.

– Megyénket vasárnap érte el egy erõs vihar, mely je-
lentõs károkat okozott. Több mint 500 segélykérés érke-
zett be az igazgatóság fõügyeletére. Jelentõs károkat oko-
zott a vihar és az erõs szél is, nagyon sok egységünk kint
dolgozott. Elsõsorban leszakadt faágak és kidõlt fák miatt
érkeztek jelzések a tûzoltókhoz, természetesen azonnal
megkezdték a mûszaki mentést az egységek. Nyíregyhá-
za belvárosában több utcát teljesen elzártak a kidõlt fák,
de a lakótelepeken is volt mit tenniük a tûzoltóknak. Nem-

csak hivatásos egységek, hanem önkormányzati és ön-
kéntes beavatkozók, valamint több önkéntes mentõszer-
vezet is részt vett a mentésekben, és többek között a MÁV,
az áramszolgáltató és több településüzemeltetési társa-
sággal mûködnek együtt a tûzoltók annak érdekében,
hogy a károkat minél gyorsabban, hatékonyabban fel-
számolják.

Megyeszerte több településen váltak az  ingatlanok lak-
hatatlanná, az érintettek elhelyezésérõl átmenetileg gon-
doskodtak. Nyíregyházáról érkezett a legtöbb segélyké-
rés a tûzoltókhoz, a megyeszékhelyen azonban nem tör-
tént lakosságvédelmi intézkedés.

(Szerzõ: Fehér Attila)

INNOVÁCIÓRA VAN SZÜKSÉG

Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere arról
beszélt a sajtótájékoztatón, ahhoz, hogy egy város vagy
egy régió fejlõdni tudjon, folyamatos innovációra van szük-
ség, és folyamatosan fejleszteni kell az élet különbözõ te-
rületein.

JÓ ÖTLETEKET KERES

A KINCS pontosan olyan kicsi, de jó ötleteket keres,
amelyek segíteni tudnak az embereknek, a társadalmi alap-
sejtnek, a családnak. Nyíregyháza, mint családbarát vá-
ros, már több díjat is kapott, a nagy projektjeink jelentõs
része arra irányul, hogy az élõ környezetet nemcsak szeb-
bé, tisztábbá, hanem élhetõbbé is tegyük a különbözõ te-
rületeken.

AUGUSZTUS 15-IG

Ehhez azonban nemcsak pénz kell, hanem alapötletek
is. 2021-ben a KINCS pályázatán elõnyt élveznek a bírá-
latnál azok a startupok, melyek termékükkel vagy szol-
gáltatásukkal a koronavírus-járvány okozta megváltozott
élethelyzetre nyújtanak újszerû megoldásokat. A pályá-
zók jelentkezését 2021. augusztus 15-ig hat kategóriában
várják.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Zsigó Zsolt
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HÁROM EZÜST A SERDÜLÕ ORSZÁGOS BAJNOKSÁGRÓL
Múlt héten szerdától szombatig Debrecen adott ott-

hont a Serdülõ Országos Úszó Bajnokságnak, ahol 75
hazai egyesület versenyzõi küzdöttek meg az érmekért.

A Nyíregyházi Sportcentrum úszóinak már az elsõ nap
jól sikerült. Barna Bianka Dorottya 100 mellen 1:11,33-
mal új egyéni csúccsal 18 századdal maradt le a bajnoki
címrõl, ezüstérmesként zárta a számát. Pénteken újabb
szám várt Biankára, 200 mellen folytatta az éremgyûjtést
és nem is hagyta alább, szintén a dobogó második fokára
állhatott fel. Három a magyar igazság! Szombaton újabb
ezüstéremmel gazdagodott Urbin Tamás és Kovács Rita
tanítványa, aki 50 mellen csak négy századdal maradt le
a bajnoki címrõl (32:98). 

Tajthy Milán 1500 m gyorson kezdett egyéniben az OB-
n szerdán, hetedikként fejezte be a számát. Majd az utol-
só napon 800 m gyorson remek hajrával szintén a hetedik
helyen zárt (8:38,08). Az NYSC váltói 4x100 méteres mix
gyorsváltója döntõvel kezdte az OB-t, és nyolcadikok let-
tek. Csütörtökön a 4x200 m lány gyorsváltó döntõzött (Mol-
nár Fruzsina, Lénárt Eszter, Fekete Vivien, Barna Bianka
Dorottya). Az erõs mezõnyben nyolcadik helyen fejezték
be a döntõt a lányok. Pénteken már a 4x100 mix vegyes-
váltó csapott bele a „lecsóba”. A Tajthy Milán, Barna Bi-
anka Dorottya, Lengyel Áron, Fekete Vivien négyes csak
két századdal maradt le a dobogóról. Lengyel Áronnak
egyéniben kétszer sikerült a B döntõben megmérettetnie
magát. 100 m gyorson a B döntõben negyedik lett, majd
az utolsó napon 100 m pillangón B döntõben az 5. helyet
szerezte meg (0:58,83).

– Egy nagyon hosszú felkészülés végére tettünk pontot.
Bianka teljesítménye minden dicséretet megérdemel, bár
az a fránya néhány század most nem nekünk kedvezett,
de még nagyon szép jövõ állhat elõtte az úszásban. Né-
hány versenyszámban sajnos pontokat vesztettünk, de a
váltók és Tajthy Milán, Lengyel Áron döntõs szereplései is
azt mutatják, hogy van potenciál a korosztályban. Min-
den versenyzõnek, edzõnek és segítõnek gratulálok és
köszönöm az eddigi munkájukat. A nyár maradék részére
pedig jó pihenést a csapatnak – értékelte az országos baj-
nokságot Urbin Tamás, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó
szakág vezetõje.

BRINGÁVAL A NYÍLTVÍZI
ÚSZÓESEMÉNYRE

I. NYÍREGYHÁZI FUTÓFESZTIVÁL – JÓTÉKONY CÉLT IS SZOLGÁL
A VASÁRNAPI SPORTRENDEZVÉNY

A hétvégén benépesül a megyeszékhely belvárosa, va-
sárnap rendezik az I. Nyíregyházi Futófesztivált az ORHA
Mûvek támogatásával. Több távra lehet nevezni, a leg-
bátrabbak a félmaratont is teljesíthetik. A rendezvény
mellé állt az önkormányzat is. A város 2,5 millió forinttal
támogatja a futófesztivált, ami jó alkalom arra is, hogy a
Nyíregyházára érkezõk megismerjék a várost – hangsú-
lyozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

Az I. Nyíregyházi Futófesztivál szervezõinek, a Mozaik
Med Sportegyesületnek egy régóta dédelgetett álma válik
valóra azzal, hogy 5 év után újra lehet városi futóverseny
a megyeszékhelyen, melynek útvonala érinti a legszebb
pontjait Nyíregyházának. Hat távra lehet nevezni (most
már csak a Kossuth téren lévõ Versenyirodán szombaton
10.00–21.00 között, valamint vasárnap 6.00 órától 8.00
óráig, gyerekfutam esetén egészen 11.00 óráig), a legrö-
videbb 1 km, a leghosszabb pedig a félmaraton, azaz 21
km. A 21 km-t egyéniben, párosban és trióban is lehet
teljesíteni.

– A futótávokat szakaszosan rajtoltatjuk, hogy az egy
futamban részt vevõk száma ne érje el az 500 fõt, így a
versenyen az is elindulhat, aki nem rendelkezik COVID
oltási igazolvánnyal – mondta dr. Bana Richárd verseny-
elnök. 

A programok 8.00-kor kezdõdnek a Kossuth téren
felállított színpadon egy közös bemelegítéssel, majd ün-
nepélyes megnyitóval. Ezután 8.30-kor elrajtolnak a
félmaratonisták, 8.40-kor a 10 km-t választók, majd
8.50-kor az 5 km-es futók. A Jótékonysági futam 11.20-
kor, a Gyerekfutam 11.45-kor veszi kezdetét. Az 1 km-
es jótékonysági futással a Kérlek, segíts Alapítványt sze-
retnék támogatni, akik elhízott gyermekek táboroztatá-
sával is foglalkoznak, illetve a hatékony gyermek-
rehabilitációhoz szükséges robotikai eszközök beszer-
zésére gyûjtenek. A szervezõk az erre a távra érkezõ
nevezési díjakat az alapítványnak ajánlják fel.

A versenyt megelõzõ estén, 2021. augusztus 7-én 16
órától egy Motivációs Estet rendeznek a szervezõk a Váci
Mihály Kulturális Központban, ahol a helyi hosszútávfu-
tás jelentõsebb alakjai (ifj. Belus Tamás, dr. Borza Helga,

Kovács Szilárd), valamint Simonyi Balázs spartathlonista
tartanak elõadást a hosszútávfutás rejtelmeirõl, mélysé-
gekrõl, magasságokról. A rendezvény az érvényes neve-
zéssel rendelkezõk számára ingyenes.

A futóverseny ideje alatt a futóútvonal mentén forga-
lomkorlátozásra lehet számítani. A korlátozás érinti a fu-
tóútvonalon elhaladó helyi és helyközi buszjáratok köz-
lekedését is. A korlátozások három részre oszthatóak: 1.
A Korzó Bevásárlóközpont – Szegfû utca – Liszt Ferenc
utca – Bujtosi-tó körzetében 8.00-tól kezdõdõen várha-
tóan 10.15-ig tartanak a korlátozások. Érintett útvona-
lak: Vay Ádám körút – Szegfû utca – Liszt Ferenc utca –
Belsõ körút. 2. A Sóstói út – Erdei Tornapálya – Sóstó-
gyógyfürdõ – Sóstói út – Kossuth utca – Vay Ádám körút
útvonal korlátozásai várhatóan 8.00-tól 11.15-ig tarta-
nak. A Sóstói úton közlekedõ autóbuszok közlekedése

szakaszosan biztosított. Érintett útvonalak: Vay Ádám
körút – Szegfû utca – Liszt Ferenc utca – Belsõ körút –
Pazonyi út – Hunyadi utca keresztezõdés – Korányi Fri-
gyes utca – Ferenc körút keresztezõdés – Sóstói út (a
Csaló közig a keresztezõ útvonalak keresztezõdései) –
Csaló köz – Sóstói úti felüljáró – Kemecsei út a Blaha
Lujza sétányig – Fürdõ utca (a Berenát utcáig a kereszte-
zõ útvonalak keresztezõdései) – Berenát utca – Kossuth
utca – Vay Ádám körút. 3. A Kossuth tér – Nagy Imre tér
– Hõsök tere – Bercsényi utca (postáig) útvonal korláto-
zásai kb. 11.00–12.15-ig tartanak. Ez idõ alatt az itt par-
koló autók ki-be mozgása sem engedélyezett.

FORGALOMKORLÁTOZÁSRA LEHET SZÁMÍTANI

Újra egy szórakoztató programra hív mindenkit a Zöld
Kerék Alapítvány, ezúttal Gávavencsellõre tekernek.

– Egy mozgalmas színes programra látogatunk brin-
gával, a Tiszai Challenge nyíltvízi úszás esemény pilla-
nataiba kapcsolódunk be. Nézõként szurkolunk  a  cél-
ba érkezõ úszóknak, de ezen túl is számos kísérõprog-
ram, fellépõ és elõadó szórakoztatja majd a megjelen-
teket – tájékoztatta szerkesztõségünket a Zöld Kerék
Alapítvány.

Indulás:  2021. augusztus 7-én, szombat  reggel 9
óra, Nyíregyháza, Kossuth tér 

Tervezett visszaút:  délután 17 óra, vagy egyénileg
Táv: Nyíregyháza–Gávavencsellõ: 33 km
A program a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövet-

ség Tekerj a zöldbe! programsorozatának részeként
valósul meg.

Dr. Bana Richárd versenyelnök és dr. Ulrich Attila alpolgármester
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SZÍNHÁZI KULISSZATITKOK A
BENCS VILLÁBAN

SÓSTÓI PIAC

NÕI SZALON AZ EGÉSZSÉGRÕL

KÉPREGÉNYTÁR ÉS -GALÉRIA

2021 augusztusában is várja az érdeklõdõket a nyári Sóstói Piac délután 16 órától
napnyugtáig új helyszínen, a Blaha Lujza sétányon kialakított piactéren, hétfõ és kedd
kivételével, a hét minden napján.

Minden hónap második vasárnapján,
ezúttal augusztus 8-án 6 és 14 óra kö-
zött várja az érdeklõdõket a Kis-

állatbörze Nyíregyházán, a Fokos utcai
Piactéren. A vásárlók részére a belépés
díjtalan!

KISÁLLATBÖRZE

KépregényTár és -Galéria nyílt augusz-
tus 3-án Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond

Megyei és Városi Könyvtárban. Látogatha-
tó a könyvtár nyitvatartási idejében.

BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ

Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont „B” épület II. emeleti bábszínházterme.

Augusztusi elõadások

Szombat 16.00
7. – Surranó és Brekkenõ

14. – Nyuszikaland
21. és 28. – Vitéz László kalandjai

Vasárnap 10.00
1. – Kukta kutya õrségben
8. – A bátor kiskacsák

15. – Makacska kakaska
22. – Nyuszikaland
29. – Ki altatta el a tejet?

Színházi kulisszatitkokról és az elõttünk
álló évad elõadásairól is szó lesz augusz-
tus 17-én, kedden 19.30-tól a Bencs Villa
Többszemközt mûsorának legújabb estjén.

A Bencs Villa törzsközönsége már tud-
ja: a Többszemközt beszélgetõs esteken
Kováts Dénes élõ mélyinterjúi részesei le-
hetnek az érdeklõdõk, melyek során a há-
zigazda életükrõl, munkásságukról faggat-
ja vendégeit, nem kerülve ki a nehéz és a

humoros helyzeteket, pályájuk csúcsait és
mélységeit sem.

Ezúttal három vendéget faggat a házigaz-
da: Horváth Illést, a Móricz Zsigmond Szín-
ház mûvészeti vezetõjét, valamint Urbán-Sza-
bó Fanni és Jenõvári Miklós színmûvészeket.

Jegyek személyesen a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és jegyirodájában, va-
lamint a Bencs Villában válthatók nyitva-
tartási idõben, továbbá online a Móricz
Zsigmond Színház weboldalán.

Augusztus 10-én, kedden 19.30-kor foly-
tatódik a Bencs Nõi Szalon, ahol újabb
gondolatébresztõ beszélgetést hallgathat-
nak meg az érdeklõdõk. A téma ezúttal az
egészség, „Ép testben ép lélek” mottóval.

Dr. Mórik Gyula és az est házigazdája,
Körtvélyfáy Eszter közérthetõen cseveg

majd az egészségmegõrzésrõl, az orvos-
beteg viszonyáról és a jelenlegi egészség-
ügyi helyzetrõl.

Jegyek személyesen a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és jegyirodájában, va-
lamint a Bencs Villában válthatók nyitva-
tartási idõben, továbbá online a Móricz
Zsigmond Színház weboldalán.

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI ÉS
VÁROSI KÖNYVTÁR

Emlékezzünk Krúdy Gyulára!
Az óbudai Krúdy Gyula Irodalmi Kör zenés irodalmi mûsora a Móricz Zsigmond
Kulturális Egyesület szervezésében. Közremûködnek: a Krúdy Gyula Irodalmi Kör
tagjai, Németh Nyiba Sándor elnök vezetésével.
Idõpont: 2021. augusztus 7. 10.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár.
Irodalmi séta Krúdy nyomában Nyíregyháza belvárosában és Sóstón, dr. Bihari
Albertné vezetésével.
Idõpont: 2021. augusztus 7. 14.00

Kovácsné Botrágyi Mónika festménykiállítása
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár – Kamaraterem.
Megtekinthetõ: 2021. augusztus 24-éig.

„SZEKÉRRE, TIRPÁK!”
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület au-

gusztus 14-én 14 órától „Szekérre, tirpák!”
elnevezéssel családi délutánt szervez,
melynek alkalmából színes programokon
keresztül megismerhetik Nyíregyháza he-
lyi értékeit, történelmét, kulturális öröksé-
gét, erõsítve a helyi identitástudatot, gyö-
kereket, hovatartozás érzését.

A program keretében a rendezvényre el-
látogató, regisztrált résztvevõ meglepetés-
ben részesül.

Idõpont: 2021. augusztus 14.
Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér

1., a Kossuth szobor és a római katoli-
kus templom közötti terület.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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SZÁZ ÉVE A FRADI ELLEN 2.
1921. május 15-én, pünkösd elsõ napján végre Nagy

István játékvezetõ belefújt a sípjába és egymásnak fe-
szültek a hazai NyTVE és a vendég Ferencváros játéko-
sai. A ferencvárosiak, vagy ahogy akkoriban hívták õket,
a „franzstadtiak” egy kombinált csapattal érkeztek. Nagy
Béla gondosan összeállított FTC naplójából megtudhat-
juk, hogy igazoltan volt távol a klub elsõ csapata, hi-
szen õk ezen a napon a Lipcse focistáival mérkõztek és
diadalmaskodtak 3:2 arányban (képünkön).

A klub hírnevére ez a vegyes csapat sem hozott szé-
gyent, mindkét mérkõzésüket megnyerték, ugyanis pün-
kösd második napján az NyTVE és a Törekvés játékosaiból
összeállított csapat ellen játszottak. Mindkét napon „fé-
nyes labdatechnika, remek összjáték, remekül keresztül-
vitt akciók, bombaszerû lövések egymást váltogatták”. Bár
a nagynevû Fradi gyõzelméhez nem fért kétség, de az elsõ
napon az NyTVE játékosai szorossá tudták tenni a mérkõ-
zést, sõt Sipos távoli bombájához hasonlót még hazai játé-
kostól eddig nem láttak, legalábbis a tudósító szerint, aki a
végeredményt is rögzítette: 3:2 a vendégcsapat javára.

A következõ napon a hazaiak válogatott csapata szá-
mára jól kezdõdött a mérkõzés, hiszen a jobbösszekötõ
révén megszerezte a vezetést. A gól után azonban a csa-
pat „összeroppant” és „csõdöt mondott”. Az ellenfél
játékosai pedig lehengerlõek voltak és a kapott góljukra
héttel válaszoltak. Sõt, ha „véletlenül Jakab, Katz,
Miskolczy és Sipos nem játszanak oly önfeláldozóan,
úgy még sokkal súlyosabb vereséggel hagyja el a csapat

a pályát”. Ezzel szemben a Fradi játékosai remek mun-
kát végeztek, „technikájuk, intelligenciájuk elsõrangú”.
A tudósító tetszését különösen elnyerte még Weisz
balbekk a „hatalmas felszabadító rúgásaival”. A játék-
vezetõ korrektül és pártatlanul vezette a mérkõzéseket.

Arról nem szóltak a hírek, hogy a közönség tényleg
maradandó élményben részesült-e, de négyszer 45 perc
erejéig feledhették a mindennapi nehézségeket és szur-
kolhattak kedvenceiknek, mint ahogy napjainkban is.


