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ONLINE REKORDKÍSÉRLET:
AZ ORSZÁG MINDEN PONTJÁRÓL ÉRKEZNEK A VIDEÓK

Július 20-án online rekordkísérletet indított a Nyírség Táncegyüttes. Az érdeklõ-
dõk a VerbunkRekord telefonos alkalmazáson keresztül vagy a verbunkrekord.hu
oldalon csatlakozhatnak a kihíváshoz, választhatnak a szóló vagy páros forma kö-
zül és tölthetik fel egyperces videóikat. Az államalapítás ünnepén fogják majd beje-
lenteni, hogy végül hány embert sikerült megszólítani a táncegyüttesnek. Demarcsek
György, a Nyírség Táncegyüttes mûvészeti vezetõje megkeresésünkre elmondta, eddig
hozzávetõlegesen 300 videó érkezett be hozzájuk – az ország minden pontjáról,
sõt, még Dél-Amerikából is –, de a végére ezres nagyságrendre számítanak, amivel
felállítják majd az új rekordot. A rekordkísérlet augusztus 20-ig tart.

VIHAROK: ÖSSZEFOGOTT A MEGYE, ÖNKÉNTESEK IS SEGÍTETTEK
Magyarországon a legtöbb viharral – és a maga mö-

gött hagyott kárral – többnyire a nyári periódusban, az
év május–augusztus közötti idõszakában találkozhatunk.
Gyorsan és váratlanul söpörnek végig, esetenként fákat
döntenek ki, épületeket rongálnak meg, sokszor ember-
életeket is veszélyeztetve. Augusztusban már kétszer –
elsején és kilencedikén – megtapasztalhattuk Nyíregyhá-
zán is, hogy mekkora pusztítást tudnak végezni, nem kis
munkát adva ezzel a katasztrófavédelem munkatársai-
nak. A megye azonban ezúttal is összefogott: a viharkárok
felszámolásában a hivatásos tûzoltók mellett önkormány-
zati és önkéntes tûzoltók, valamint mentõszervezetek is
részt vettek.

Augusztus elsején megdõlt a szélrekord a megyében,
óriási vihar pusztított Nyíregyházán is, kidõlt fákat, lesza-
kított ágakat, megrongált tetõket, autókat hagyva maga
után.

– Az egyik legnagyobb pusztítást Szabolcs-Szatmár-
Bereg szenvedte el. Elsõsorban útra, épületekre, jármû-
vekre dõlt fák eltávolításához vonultak a tûzoltók. A vi-
harral kapcsolatosan több mint 850 telefonos segélyhívás
érkezett a megye több településérõl, a kárfelszámolás na-
pokig tartott, tényleges mûszaki mentés 531 esetben tör-
tént 5-e éjfélig, ebbõl 157 Nyíregyházán. Többek között a
Szent István, a Honvéd, a Bujtos, a László, a Kabay János,
a Gyík és a Bocskai utcában – tájékoztatta a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét Rutkai-Dér Vivien tûzoltó fõhad-
nagy, szóvivõ, hozzátéve, hogy a megyeszékhelyen több
utcát úttestre dõlt fák zártak el, csak a megyeszékhelyen
hozzávetõlegesen 110 kidõlt, sérült fánál avatkoztak be.

HEVESBÕL IS ÉRKEZTEK
A megyebeli viharkárok felszámolásában több mint száz-

harminc hivatásos, önkormányzati és önkéntes tûzoltó vett
részt. Nyíregyházán segítõ kezet nyújtottak a járási és tele-

pülési mentõszervezetek tagjai, sõt még Heves megyébõl
is érkezett egység. Bár a tûzoltók szinte egész héten dol-
goztak, hétfõ hajnalban újabb vihar érte el megyénket.

– Augusztus 9-én ötvenegy viharkárral kapcsolatos jelzés
érkezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság fõügyeletére szintén elsõsorban kidõlt fák, le-
hasadt ágak és sérült légvezetékek miatt, de voltak bejelenté-
sek megrongálódott épületekkel kapcsolatosan is – emelte ki.

FONTOS AZ ELÕVIGYÁZATOSSÁG
Bár az idõjárás-elõrejelzés egyelõre nem mutat viharo-

kat, azonban fontos az elõvigyázatosság, fõleg a szabad-
téri rendezvényeken – hívta fel a figyelmet a fõhadnagy. –
Ha gyorsan és váratlanul törne be a vihar, ne álljanak fa
alá, stabil épületben keressenek menedéket, és figyelje-
nek arra, hogy legyen feltöltve a mobiltelefonjuk, hogy ha
szükséges, azonnal segítséget tudjanak hívni.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

RENESZÁNSZÁT ÉLI A FUTÁS NYÍREGYHÁZÁN

Vasárnap tartották meg az I. Nyíregyházi Futófesztivált, amire már elõzetesen is több mint félezer nevezés érke-
zett az ország számos pontjáról, sõt, még a határon túlról is. Õk az 5, 10, vagy akár a 21 kilométert is teljesíthet-
ték. A szervezõ Mozaik Med Futóközösség munkáját a város is segítette.
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OTTHONRÓL HAZA: NYÍREGYHÁZA ÚJABB ÁLLOMÁS LESZ
Az Otthonról haza elnevezésû programsorozatnak kö-

szönhetõen augusztusban minden szomszédos országból
indulnak határon átívelõ, 3–9 napos vándor kerékpártú-
rák, amelyek augusztus 20-án érkeznek Budapestre, a
Kossuth térre. Az ukrajnai Alsóvereckérõl induló csapat
augusztus 16-án és 17-én Nyíregyházát is érinti. Bár a
túrára való jelentkezés már lezárult, bárki csatlakozhat
majd hozzájuk.

Július legvégén a szabolcsi megyeszékhely adott ott-
hont az Otthonról haza elnevezésû országos rendezvény-
sorozatnak, amelynek célja, hogy a nemzeti összetarto-
zás gondolatköréhez kapcsolódóan aktív programokon
keresztül kösse össze a határon innen és túl élõ magyaro-
kat. Nyíregyházán július 31-én különbözõ nehézségû ve-
zetett kerékpártúrák indultak a város, a Nyírség és a Rét-
köz felfedezésére, gyalogtúrák, természetjáró programok,
valamint vezetett séták keretében pedig felfedezhették az
érdeklõdõk a Sóstói-erdõt és Sóstót, de voltak játékos csa-
ládi programok, kincskeresõ játékok, sõt, még a vízitúrázás
és a Nordic walking alapjait is elsajátíthatták. Bár ezúttal
egész napos rendezvény már nem lesz, de a program érin-
teni fogja Nyíregyházát augusztus 16-án és 17-én, ugyan-
is ebben a hónapban minden szomszédos országból in-
dulnak határon átívelõ, 3–9 napos vándor kerékpártúrák,
amelyek augusztus 20-án érkeznek Budapestre, a Kossuth
térre. Így kötik össze a Kárpát-medencét bringával a Laj-
tától a Kárpátok csücskéig.

VASÁRNAP ÉRKEZNEK A TÚRÁZÓK

A határon átívelõ túrák a Délvidékrõl, Felvidékrõl, Er-
délybõl, Kárpátaljáról, Muravidékrõl és az Õrvidékrõl in-
dulnak. Nyíregyházát a kárpátaljai útvonal érinti majd. A
túrázók augusztus 15-én indulnak Alsóvereckérõl és 520

km megtétele után érkeznek meg augusztus 20-án Buda-
pestre. 107 km megtétele után Nyíregyházán tartanak pi-
henõt augusztus 16-án, és 17-én indulnak tovább. Bár a
túrára való jelentkezés már lezárult, bárki csatlakozhat
majd a kerékpárosokhoz.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

TÛZIJÁTÉK IS LESZ
Nyíregyházán is ünnepi mûsorral készülnek augusztus 20-án. A programnak a Ró-

zsakert Szabadtéri Színpad ad otthont fél hattól, majd a tûzijátékot 22.15-tõl a Kossuth
téren láthatják.

A gazdag hagyományokra épülõ új ke-
nyér ünnepének elsõ emlékei a középko-
rig nyúlnak vissza, az országszerte tartott
aratóünnepek sok változata maradt fent és
élesztették újjá napjainkban is. Szent Ist-
ván-napon (augusztus 20.) és egyben az új
kenyér ünnepén felelevenítik a régi hagyo-
mányokat a Sóstói Múzeumfaluban is a lá-
togatók aktív közremûködésével.

Tárlatvezetéssel, kenyérkóstolással, vala-
mint népi játszóudvarral várnak kicsiket és
nagyokat augusztus 20-án a Sóstói Múze-
umfaluban! Az új kenyér ünnepén 10 óra-
kor nyitják ki a kapukat és egészen délutá-
nig színes programokkal készülnek. Meg-
nyílik a Beregi keresztszemes hímzés címû
kiállítás, felvonul az In Ferro Veritas Ha-
gyományõrzõ Csoport, beindítják a
matolcsi szárazmalmot, kihirdetik a gazd-
asszony vagy gazda kovászos kenyere el-
nevezésû verseny eredményét, de lesz báb-

ÚJ KENYÉR ÜNNEPE A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN!

színház, és többek között hálaadó reformá-
tus istentisztelet, valamint kenyéráldás is.
A belépés ingyenes!
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: gazdasági referens.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozott idõre szóló jogviszony (6 hó-
nap próbaidõvel) 2023. december 31. napjáig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mûködési
Szabályzata alapján a munkakör betöltõje által ellátandó fõbb feladatok: a Polgár-
mesteri Hivatal Polgármesteri Kabinet Sport Referatúrájához tartozó pénzügyi fel-
adatok végzése.

Feladata:
– A Sport Referatúrához tartozó kiadások teljesítése elõtt ellenõrzi a beérkezõ

számlák (bizonylatok) jogszerûségét, összegszerûségét, a fedezet meglétét és
az alaki követelmények betartását, ellenõrzi, hogy a teljesítés igazolása minden
esetben megtörtént-e.

– A hozzá tartozó kiadásokkal kapcsolatban érkezõ ügyfeleket fogadja és ügyei-
ket intézi.

– Közremûködik a beszámolók, információs jelentések elkészítésében.
– Figyelemmel kíséri a sport támogatását célzó pályázatokat és segíti a helyi sport-

szervezetek ezeken történõ részvételét.
– Részt vesz a város sportjáról szóló rendelet végrehajtásában és az ehhez kap-

csolódó sportfinanszírozási rendszer mûködtetésében.
– Koordinálja és felügyeli a sporttal kapcsolatos szerzõdések pénzügyi megvalósí-

tását.
– Nyilvántartja a sportfejlesztésekkel kapcsolatos tárgyi eszközöket.

Jogállás, illetmény és juttatások: a jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény ren-
delkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû közgazdasági felsõoktatásban szerzett szakkép-

zettség; vagy
– felsõoktatásban szerzett igazgatásszervezõ, közigazgatás-szervezõ szakképzett-

ség és mérlegképes könyvelõ szakképesítés megléte.
Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ- és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.
Elõnyt jelent:
– államháztartási területen szerzett szakmai tapasztalat,
– közigazgatásban szerzett gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismer-

hetik.
A munkakör betölthetõségének idõpontja: a munkakör betölthetõ legkorábban

2021. október 1. napjától.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 19.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-

nedzsment nyújt (06-42/524-524/567. mellék).
A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, a pályázatnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-

vatala címére történõ megküldésével (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.). Kér-
jük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését.

– Személyesen, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Emberi
Erõforrás Menedzsment (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

– Elektronikusan a humanpolitika@nyiregyhaza.hu e-mail-címre, szkennelve.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2021. 08. 13.).
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu (2021. 08. 13.).
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2021. 08. 13.).

VÁLTOZATLANUL
ÖTCSILLAGOS AZ AQUARIUS

NÉPSZERÛ VOLT
A X. SÓSTÓSERFESZT

Változatlanul ötcsillagos minõsítésû für-
dõ a nyíregyházi Aquarius! A Magyar Für-
dõszövetség üzemeltetésében levõ fürdõk
nemzeti tanúsító védjegyrendszere 2014
óta elérhetõ a hazai fürdõk számára. A nyír-
egyházi Aquarius a korábbiakhoz hasonló-
an újra három kategóriában is elérte a leg-
magasabb fokozatot: Fedett élményfürdõ,
Parkfürdõ, Fürdõgyógyászat, vagyis a nyír-
egyházi fürdõ ott van Magyarország leg-
jobbjainak élvonalában! – tájékoztatta szer-
kesztõségünket dr. Podlovics Roland, a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója.

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. még 2016.
április 22-én kezdeményezte a Magyar Für-
dõszövetségnél az Aquarius Élményfürdõ,
Parkfürdõ és Aquarius Fürdõgyógyászat a
Fürdõk Nemzeti Tanúsító Védjegyrendsze-
rében történõ minõsítését Élményfürdõ,
Strandfürdõ és Gyógyfürdõ kategóriában.
A minõsítés eredménye nem egy életre szól,
egy arra kijelölt bizottság 5 éves ciklusokon
belül rendszeresen ellenõrzi, hogy a koráb-
bi minõsítésnek megfelelnek-e a fürdõk,
esetleg jobbak vagy rosszabbak az aktuális
mûködési körülmények. Az Aquarius eseté-
ben a korábban említett három kategóriá-
ban megszerzett legmagasabb minõsítés is-
mételt elérése volt a cél, a minõsítõ bizott-
ság 2021. július 28-án tett látogatást Nyír-
egyházán. A részletes szempontrendszer

alapján az egységekben a bizottság vizsgál-
ta a fekvést, környezeti adottságokat, meg-
közelíthetõséget, környezõ infrastruktúrát,
fõbejáratok adottságait, információs ellá-
tottságát. Vizsgálta továbbá a medencék
kialakítását, felszereltségét, különleges att-
rakciókat. A gyógykezelések választékát,
színvonalát, parkosítást, vízellátást, vízel-
vezetést, a vízkezelés módját, vízminõség
biztosítását, játékok, játszóhely meglétét,
sportterületek felszereltségét, öltözõk kiala-
kítását, minõségét, elsõsegélynyújtás lehe-
tõségét, illetve a vendéglátás színvonalát,
lehetõségeit, a teljes humán erõforrás szak-
képesítését, munka- és formaruházatot,
nyelvismeretet, hulladékkezelést.

AZ ÉLVONALBAN VAN

Az eredmény alapján az Aquarius Él-
mény- és Parkfürdõ, valamint az Aquarius
Fürdõgyógyászat továbbra is Magyarország
fürdõinek élvonalában van. A kitüntetõ cím
a meglévõ infrastruktúra folyamatos fejlesz-
tését, ápolását és további komoly erõfeszí-
téseket kíván az üzemeltetõ Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. részérõl, hiszen a cél nem más,
mint az elért minõsítésnek való hosszú távú
megfelelés, melynek révén biztosítható a
legmagasabb szintû vendégelégedettség is
a fürdõben.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Szólt a zene és folytak a sörök Sóstón, ahol hétvégén tartották meg a X. Sóstó Serfesztet.
Estébe nyúló koncertek és 80-féle sör várta az arra nyitottakat. Idén is hasonlóan színes
skálát vonultattak fel a környék legjobb kisüzemi sörfõzdéitõl egészen a „nagyokig”.

A gasztronómiáról több fronton is a Horgonyzó Kisvendéglõ gondoskodott.
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BUSZKÖZLEKEDÉS: MENETRENDI MÓDOSÍTÁSOK LÉPNEK ÉLETBE
Ahogy elõzõ számunkban már részletesen írtuk, au-

gusztus 30-án tovább fejlõdik Nyíregyháza helyi busz-
közlekedése. Kisebb hálózati változások mellett számos
menetrendi módosítás lép életbe, tovább segítve a mun-
kába és iskolába járás feltételeit. A külterületi közleke-
dés is kismértékben változik, ütemes közlekedéssel, a
belterületivel összehangoltabb szolgáltatással újul meg
augusztus végétõl. Valamennyi változás célja, hogy rea-
gáljon a felmerült utasigényekre, és könnyebbé tegye a
Nyíregyházán belüli közlekedést, illetve a vasúttal és
helyközi buszokkal való csatlakozásokat.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes vona-
lakhoz kapcsolódó változásokat. Ahol nincs változás, ott
sem az útvonal, sem a menetrend nem változik érdem-
ben, néhány perces apró módosítások azonban lehetnek,
így mindenképpen érdemes lesz majd utazás elõtt tájéko-
zódni a pontos menetrendek alapján. A menetidõ-korrek-
cióból eredõ kisebb változások azt jelentik, hogy az el-
múlt idõszakban már mûszeresen mérhetõ valós menet-
idõk alapján pontosabban határozható meg, hogy egy-egy
napszakban hány perc szükséges két megálló vagy a két
végállomás közötti út megtételére. Bár a közúti közleke-
désben a forgalom folyamatosan változik, és nincs két
egyforma nap, közelítõleg meghatározható a legjobb és
legpontosabb menetidõ. A fedélzeti egységek beszerelése
elõtt ilyen vizsgálatokat nem lehetett tömegesen elvégez-
ni, mostantól viszont egyre több adat áll rendelkezésre a
pontos közlekedés kialakításához. A többi változás ese-
tén részletesen bemutatjuk, hogy milyen módosításokra
kell készülni augusztus 30-ától.

NYÍREGYHÁZA BELTERÜLETÉT ÉRINTÕ
MÓDOSÍTÁSOK:

1, 1A – nincs változás.
2, 2A, 22 – menetidõ-korrekció miatt kisebb menetren-

di változások.
3, 3A, 30, 30A, H30 – menetidõ-korrekció miatt kisebb

menetrendi változások. Lakossági észrevételek, illetve a
bel- és külterületi hálózat és menetrend összehangolása
miatt, egyes járatok esetében H30 jelzéssel közlekednek
az autóbuszok Rozsrétre, majd tovább Oláhrét felé. Né-
hány járat érinti Rozsrét iskola megállót is.

4, 4Y – a 44-es járat üzemidõ bõvítése miatt az esti
idõszakban kismértékben módosul a 4-es és 4Y menet-
rendje.

5, 5A, 55 – nincs változás.
6 – a 6-os busz útvonala rövidül, augusztus 30. után

Örökösföld és az Autóbusz-állomás között közlekedik a
mai 6A útvonalán. A Vasútállomás és a Huszártelep kö-
zött az új 9 és 9Y autóbuszok közlekednek, utóbbiak az
Esély Centrum érintésével. A 6Y és 66-os jelzésû autó-
buszok nem közlekednek augusztus 30. után. A változá-
sokat a 9 és 9Y vonalaknál érdemes még keresni.

7, 18, 44 – menetidõ-korrekció miatt kisebb menetren-
di változások lesznek, a 44-es autóbuszok üzemideje bõ-
vül, tanítási napokon a délutáni idõszakban sûrûbben köz-
lekednek.

8, 8A és az új 8B – a 8-as buszok közel változatlan
menetrenddel közlekednek, a 8A bizonyos indulásai he-
lyett munkanap csúcsidõben 8B jelzéssel közlekednek
autóbuszok körjárati rendben a Vasútállomástól Sóstó-
gyógyfürdõn, a Berenát utcán és a Kemecsei úton át vissza
a Sóstói úti kórház érintésével a Vasútállomásra. Ezzel a
változással a Berenát utcában megjelenik a buszközleke-
dés egyelõre tesztüzemben, így bõvül a helyi közlekedés
által lefedett terület Nyíregyházán.

Új 9 és 9Y – a 6, 6Y Vasútállomás és Huszártelep kö-
zötti szakaszát az új 9 és 9Y buszok váltják fel a korábbi-
akkal megegyezõ útvonalon. A 9Y érinti az Esély Centru-
mot is, és közvetlen vasútállomási kapcsolatot biztosít a
Szélsõbokori út felõl is.

10 – a 10-es buszok minden esetben elérik Örökösföldet,
a 10A augusztus 30-tól nem közlekedik. Ezzel a körút déli
szakaszának közlekedése egyenletesebbé válik.

11 – az alacsony kihasználtság miatt tanszüneti mun-
kanapokon délután a 11-es buszok nem közlekednek.

12, 12A – csúcsidõben a sûrûbb és egyenletesebb kö-
vetés érdekében a 12A buszok hétköznap a reggeli és dél-
utáni idõszakban is közlekedni fognak. A 12-es buszok
tanszüneti munkanapokon napközben 30 helyett 20 per-
cenként közlekednek, így a délelõtti erõs utasigényû idõ-
szakban kedvezõbb követési rend lép életbe.

13 és az új 13Y – az Alma utcai iskolában tanulók jobb
kiszolgálása érdekében a 13-as buszok néhány indulása
esetén reggel az Alma utcai iskola irányában, délután a
Sóstói úti kórház felé Kistelekiszõlõ érintésével közleke-
dik 13Y jelzéssel, így az Alma utcai iskolába közvetlenül
el lehet jutni Kistelekiszõlõrõl is, délután pedig ellenirány-
ban.

14, 14F – nincs változás.
17 és az új 17Y – a 17 és 17K vonalak a jövõben 17 és

17Y számjelzéssel fognak közlekedni, utóbbiak a kórház
és a Törzs utca érintésével. A változással így a lakótelep
keleti oldaláról is elérhetõ lesz közvetlenül az egészség-
ügyi létesítmény központi része. A Család utca felõl az 5,
5A és 55-ös buszok továbbra is biztosítják a kórház eléré-
sét.

20, 21 – nincs változás.
24 – a folyamatosan növekvõ utasigény miatt változik

az autóbuszok üzemideje. Tanítási napokon délután több
indulással, 13:00 és 17:00 között közlekedik, tanszünet-
ben viszont a 3-as és 3A járatok érintik délután Kisteleki-
szõlõt a 24-es helyett.

Új 27-es – az autóbuszvonal révén új kapcsolat jön lét-
re hétköznap csúcsidõben Kertvárosból, a Szélsõbokori
útról Jósavároson át a Sóstói úti kórházhoz, a 17-es és 14-
es útvonalának érintésével. Kertvárosból ezentúl a 17, 17Y
és 27-es buszok együttes követése biztosítja a belváros
felé a korábbi követési idõközt. Tanítási napokon reggel
sûrûbben, 15 helyett 10 percenként indul busz Kertváros-
ból a belváros felé.

NAGYFOGLALKOZTATÓI VONALAK
VÁLTOZÁSAI:

Nyíregyháza önkormányzata folyamatosan kapcsolat-
ban van a város nagyfoglalkoztatóival. Célja, hogy egyre
több munkavállaló válassza a helyi buszközlekedést, en-
nek érdekében fórumok és cégre szóló megkeresések ered-
ményei alapján az alábbi változások lépnek életbe a nagy-
foglalkoztatók igényeit segítve:

90, 90E, 91 – a 91A autóbusz augusztus 30-ától 91-es
jelzéssel közlekedik az Autóbusz-állomástól. A 90-es au-
tóbusz Electrolux érintésével a Révész-Michelin Logiszti-
kai Központig, ahová eddig nem közlekedett helyi autó-
busz. Egyes mûszakhoz 90E jelzéssel indul gyorsjárat az
Autóbusz-állomás és Electrolux között, a Vasútállomás és
az ipari park között megállás nélkül.

92, 93, 93E – a 92-es buszok a jövõben nem érintik az
Autóbusz-állomást, hanem Jósaváros felõl a Búza téren át

gyorsabb eljutást biztosítanak a LEGO felé. Az Autóbusz-
állomást továbbra is érinti a 93-as autóbusz és a 93A he-
lyett gyorsjáratként közlekedõ 93E autóbusz. A LEGO ké-
résére már augusztus 1-tõl rásegítõ járatok közlekednek a
mûszakváltásokhoz, így a korábbinál többen választják a
helyi buszokat a munkahelyükre való eljutáshoz.

94, 95, 95L – néhány kisebb forgalmú mûszakváltás
idejében a LEGO-t a 95-ös buszok útvonalának meg-
hosszabbításával a 95L jelzésû járatok fogják kiszolgálni
a Michelin érintésével, a Rókabokori úton keresztül. Hét-
végi napokon a 94-es autóbusz is közlekedik a legnagyobb
mûszakváltásokhoz.

96 – nincs változás.
97 – Örökösföld és az ipari park Sematic között a 91-es

helyett az új, 97-es busz teremt közvetlen kapcsolatot, a
Tünde utcán keresztül, a járat az ipari park valamennyi
megállóhelyét érinti. Ezzel elkerülhetõ a belvároson való
lassabb átjutás, a belváros felõli kapcsolatot pedig az
Electrolux felé a 90-es vonal továbbra is biztosítja Jósaváros
felõl.

KÜLTERÜLETI AUTÓBUSZOK VÁLTOZÁSAI:

A külterületi hálózat és menetrend kismértékû felülvizs-
gálatának indoka, hogy a szolgáltatás nem követte le az
elmúlt sok-sok év változásait, változó utasigényeit. A leg-
fõbb változás, hogy a H-s autóbuszok ütemesebben, ért-
hetõbb és egyszerûsítettebb betérési rend alapján fognak
közlekedni, jobban igazodva a munkába járáshoz is.

Új H30, H31 – a H31-es autóbuszok egyes indulásai
H30-as jelzéssel Rozsrét érintésével közlekednek. A jára-
tok új, ütemes menetrendi struktúra szerint közlekednek,
több járat érinti Újsortanyát és Oláhrétet.

H32 – menetidõ-korrekció miatt kisebb menetrendi
változások.

H35 – új ütemes menetrendi struktúra szerint közle-
kednek a járatok, hétvégi napokon eggyel több járatpár
indul a vonalon.

H40 – új, ütemes menetrendi struktúra szerint közle-
kednek a járatok, megújult betérési renddel, a körbeuta-
zások számát minimalizálva.

A fenti változások célja, hogy a tavaly megújult hálózat
és menetrend finomításával, az elmúlt idõszak utas-
igényeinek és nagyfoglalkoztatói szándékainak figyelem-
be vételével az utasigényeket még inkább szolgáló háló-
zat és menetrend valósuljon meg Nyíregyházán. Bár a
módosítások a tavalyinál sokkal kisebb léptékûek, az uta-
zások elõtt majd tájékozódni kell a már korábban megis-
mert felületeken, így a https://nyiregyhaza.volanbusz.hu
oldalon, illetve a menetrend.app alkalmazásból és a
Google Maps útvonaltervezõbõl, valamint a bevezetést
megelõzõen elkészülõ menetrendkönyvbõl. Az önkor-
mányzat, a Volánbusz és a tervezõ, a Mobilissimus célja
egységesen, hogy szerethetõ, könnyen használható és év-
rõl évre utasbarátabb szolgáltatás álljon rendelkezésre.
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A VÁROS EGYIK LEGNAGYOBB FESZTIVÁLJÁRA KÉSZÜLNEK
öbb mint 15 ezer látogató, kézmûves udvar, vásári forgatag, gasztrofalu, széles

pálinkaválaszték és megannyi meglepetés. Így nézett ki 9 évvel ezelõtt a Zsinde-
lyes Fesztivál Újfehértó és Érpatak határában, a Zsindelyes Tanyán. Jó hír, hogy 9
év kihagyás után idén újraélesztik a hagyományokat! Az érdeklõdõk augusztus

21-én, Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban találkozhatnak majd a Zsindelyes
életérzéssel! Az egész napos Zsindelyes Összmûvészeti Fesztiválra az EDDA és a
TNT is élõ koncerttel érkezik, de fellép a Bürkös, valamint a Szikes zenekar, és az
Aranypáva díjas Érpataki Asszonykórust is hallhatják majd.

T

KEDVES FESZTIVÁLOZÓK!
Boldog vagyok, hogy kilenc év kihagyás

után a Zsindelyes Pálinka és Népi Gaszt-
ronómiai Fesztivált Érpatak helyett ezúttal
már Nyíregyházán, a csodaszép Sóstói Mú-
zeumfaluban tarthatjuk meg, hiszen a régi
helyszínen egy turisztikai komplexum, a
Zsindelyes Cottage épült.
Azonban nem csak ez vál-
tozik: új lett a fesztivál neve
és részben a koncepciója is.
A mostantól összmûvészeti
fesztiválon a hagyományõr-
zésé lesz a fõszerep, de ter-
mészetesen megjelenik
majd a gasztronómia és
persze lesznek fiatalokat
megszólító programelemek
is. Arra törekszünk majd,
hogy a szabolcsi megye-
székhelyen egy különleges
összmûvészeti életérzést
adhassunk át a fesztiválra kilátogatóknak.
A város közelsége miatt szoros együttmû-
ködést szeretnék kialakítani Nyíregyházá-
val, és éppen ezért is jó érzéssel tölt el ben-
nünket, hogy a kettõs jubileumot itt, a sza-
bolcsi megyeszékhelyen ünnepelhetjük
majd. Miért is kettõs jubileum? Egyrészt 30
éve, hogy megkaptuk az engedélyt a mi-
nõségi pálinka elõállításához, másrészt

pedig húsz éve, hogy elkezdtem foglalkozni
az újfehértói fürtös meggyel, azóta igyek-
szem irányítani – a lelkes csapatommal – a
ma már európai uniós védettséggel és eu-
rópai nemzeti értékkel is rendelkezõ
újfehértói meggypálinkát. E két esemény-

nek a kerek évfordulójához
szerettünk volna valamit
hozzákapcsolni, s így jött a
Zsindelyes Fesztivál meg-
rendezése. Arra törekszünk,
hogy augusztus 21-én min-
den korosztály megtalálja
majd a számára ideális
programot úgy, hogy az
egész napos rendezvényen
az összmûvészeti hatásra
helyezzük a hangsúlyt.
2000 óta álmodtunk egy vi-
lágot magunknak, amelyet
szeretnénk minél emlékeze-

tesebbé tenni a fesztiválra látogatók szá-
mára, idén egy új helyszínen, az ország
egyik legszebb épületkomplexumában, a
Sóstói Múzeumfaluban.

Papp József
Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek

Megóvásáért Alapítvány kuratóriumának
elnöke

TISZTELT KÖZÖNSÉG!
KEDVES NYÍREGYHÁZIAK!

Nagyon örülök, hogy Papp József úgy
döntött, mivel a Zsindelyes Fesztivál immár
„kinõtte” Érpatakot, kilenc év után most a
megyeszékhelyen rendezik
meg egy ilyen autentikus, ér-
tékmegõrzõ környezetben. A
céljaink és a szándékaink
megegyeznek, a fesztivál re-
mekül illeszkedik a városi
nagyrendezvények sorába.
Bízom a hosszú távú együtt-
mûködésben, hiszen a Zsin-
delyes tulajdonosai mindig
elõre tekintenek és hosszú
távon terveznek, legyen szó
kiváló termékeikrõl, az ere-
detvédett pálinkájukról, vagy
új turisztikai fejlesztésekrõl.
Mi is ezt tesszük, hiszen átgondoltan és egy-
másra épülve fejlesztjük Nyíregyházát, és
ezen belül az intézményeinket, kulturális és
turisztikai attrakcióinkat. A közelmúltban
megújult Sóstói Múzeumfalu kiváló helyszí-
ne a fesztiváloknak, legyen az mûvészeti,
gasztronómiai, vagy szórakoztató program.
Mindezt alátámasztja – még a járvány elõtti
idõszakból – számos nagy sikerû, itt meg-

tartott rendezvény, köztük a Disznótoros
Fesztivállal, amely legutóbb több mint húsz-
ezer érdeklõdõt vonzott Sóstógyógyfürdõre.

A népi építészetet és a vi-
dék néprajzi sajátosságait
bemutató megújult skanzen
ma már a látogatók igénye-
ihez igazodó modern ki-
szolgálóegységekkel ren-
delkezik, s ebben az évben
egy ingyenesen igénybe ve-
hetõ, nagy befogadó képes-
ségû parkolót is kijelöltünk
a múzeumfalu szomszédsá-
gában. A Zsindelyes Fesz-
tivál jó híre pedig garancia
arra, hogy egy minõségi
szórakozást kínáló, a ha-

gyományokat megõrzõ, tovább vivõ, s egy-
ben értéket teremtõ összmûvészeti feszti-
vál várja majd az érdeklõdõket augusztus
21-én a Sóstói Múzeumfaluban. Bízom
benne, hogy sokan eljönnek majd, s ez a
fesztivál is nagyon sikeres lesz.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

ZSINDELYES ÖSSZMÛVÉSZETI FESZTIVÁL
S Ó S T Ó I  M Ú Z E U M F A L U ,  2 0 2 1 .  0 8 .  2 1 .

Nagyszínpad

10:00 Bürkös zenekar
10:30 Köszöntõ
10:40 Bürkös zenekar
11:00 Figurás Táncegyüttes
12:00 Szikes Zenekar
13:00 Bürkös zenekar
14:30 Érpataki Asszonykórus
16:00 TNT koncert
18:00 Ünnepi köszöntõk és lovagrendek
20:30 Edda Mûvek koncert

Kisszínpad

10:00 Etno DJ’S
10:20 Köszöntõ
10:30 Urban Jungle DJ’S – szalontánc
11:00 Nomad Bohem DJ’S – Y2K Nyír1Dance
12:15 Kockák felvonulása
12:30 Kockák a színpadon:
Unfield, Avid is Odd, Yeahunter,
Zsomac, Zozo Kempf, Lippi,
Faragó Krisztián
16:30 CristijAn
19:00 Roxan koncert

Múzeumfalusi élmények
(Egész nap a múzeumfalu területén)

– Mézeskalácsos Mûhely
– Kenyér- és kalácssütés
– Cipészbemutató
– Kádárbemutató
– Szövés- és fazekasbemutató
– Gyógyteakészítés és -kóstoltatás
– Kovács Mûhely – szerencsepatkó készítése
– Gyertyamártó Mûhely

Kísérõprogramok
(Egész napos programok)

– ZEMA ékszerek (élõ ékszerfestés)
– Kézmûves vásár
– Méhecske JátéktérEdda Mûvek

TNT
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(A mellékletet összeállította: Bruszel Dóra)

BÜRKÖS ZENEKAR: A NÉPZENEI TRÜKKÖS

FRENETIKUS BULIRA KÉSZÜL

AZ EDDA!

Álmodtak egy világot maguknak 1974-ben, s azóta több-
ször beléptek a siker kapujába és ott is maradtak immáron
47. éve! Az örökzöld Edda Mûvek élõ koncerttel érkezik a
Zsindelyes Összmûvészeti Fesztivál nagyszínpadára 20:30-
tól! A legendás rockzenekar dalain és lendületén nem fog-
nak sem az évtizedek, sem a világot körülölelõ változá-
sok! A több millió eladott albummal, több ezer koncerttel,
szakmai díjjal büszkélkedõ együttes bombasztikus koncer-
tet ígér, s a Sóstói Múzeumfaluba a legsikeresebb dalokkal
érkeznek majd.

SLÁGEREKKEL
ÉRKEZIK A TNT!

Egyetlen szó, Tiltott perc és a Kicsi gesztenye is lesz a
Sóstói Múzeumfaluban augusztus 21-én, ugyanis az 1994
nyarán alakult TNT együttes (a formációt két gyõri fiatal-
ember alkotja: Dobrády Ákos és Zuber Krisztián) is fellép
a Zsindelyes Összmûvészeti Fesztivál nagyszínpadán! Az
élõ koncert 16:00 órakor kezdõdik.

ÉRPATAKI ASSZONYKÓRUS:
„HATALMAS ÉLMÉNY LESZ!”

„Állandó fellépõi voltunk az eddigi Zsindelyes Fesztivá-
loknak és örülök, hogy ez a hagyomány idén is folytatódik,
hiszen újra meghívást kaptunk a rendezvényre. Számunkra
már eddig is hatalmas élményt jelentettek a Zsindelyes Fesz-
tiválok, amelyeken kivétel nélkül fergeteges hangulat uralko-
dott. Ráadásul szintén az egyik ilyenen lettünk Guinness-re-
korderek – tizenketten 3 napon, 3 éjen keresztül énekeltünk.
Azért is kedves nekünk ez a fesztivál, mert itt rengeteg isme-

rõssel, baráttal lehet találkozni, s olyan jó érzés, hogy ezért a
rendezvényért milyen sokan megmozdulnak. Bár új helyszí-
nen leszünk, de számunkra nem ismeretlen a sóstói skan-
zen, hiszen már többször felléptünk ott. Örömmel, nagy mo-
sollyal érkezünk majd idén is. A Zsindelyes segítségével ké-
szült korábban egy kislemezünk, errõl fogunk ízelítõt adni,
majd végül átcsapunk egy „együtt bulizós diszkós” hangu-
latba”. (Sutkáné Beáta, az Érpataki Asszonykórus vezetõje.)

A Bürkös zenekar 1998-ban
Nagykállóban alakult, tagjai fia-
tal népzenészek, akiket több
mint húsz évvel ezelõtt, a nép-
zene iránti szeretet verbuvált
össze. Legfontosabb küldetésük-
nek érzik szûkebb hazájuk, a Fel-
sõ-Tisza-vidék, azon belül is a
Nyírség hagyományainak ápolá-
sát, fenntartását és továbbítását.
Ebbe most Nyíregyházán, a Zsin-
delyes Összmûvészeti Fesztivá-
lon is belekóstolhatnak majd.

„Autentikus népzenei mûsor-
ral készülünk, s a Kárpát-meden-

ce leggyönyörûbb dallamait szeretnénk bemutatni. Hat fõvel érkezünk a Zsindelyes
Összmûvészeti Fesztiválra, délelõtt és délután is fellépünk majd. Szeretnénk, ha minél
többen megtekintenénk az augusztus 21-ei fellépésünket, hiszen a saját kultúránk életben
tartását, a hagyomány tiszteletét, a gyökereinket szeretnénk tánc formájában feleleveníte-
ni, megmutatni a fesztiválra kilátogatóknak”. (Kerezsi Antal prímás, a zenekar vezetõje.)

SZIKES ZENEKAR:
A KULTÚRA PÖRGÕS HÚRJAIN JÁTSZANAK

FIGURÁS TÁNCEGYÜTTES:
TÁNCFIGURÁKBAN GAZDAG FELLÉPÉS LESZ

A Szikes Zenekar koncertjén a lábak
ülve is ütemes utat járnak majd be a mú-
zeumfaluban, hiszen a magyar folklór, a
népzenei hagyományok elõadásukban
azon nyomban megelevenednek! Az
együttes a magyar tájegységek összes fel-

lelhetõ stílusait feldolgozta. (Mezõségi,
Kalotaszegi, Széki, Moldvai, Szilágysági,
Marosmenti, Bukovinai, természetesen a
kis magyarországi jelenlegi határainkon
belüli stílusokat.) Az elõadói nívódíjas
produkciót Sóstón látni kell!

Délelõtt 11:00-kor lép színpadra a Szi-
kes Zenekar kíséretében a Figurás Tánc-
együttes. A Nyíregyházi Mûvészeti Szak-
gimnázium növendékei egy Kárpát-me-
dencei barangolást mutatnak be kizáró-
lag folklór zenei kísérettel.

„Szeretnénk, ha a Zsindelyes Össz-
mûvészeti Fesztiválra kilátogatók is át-

éreznék a tánc örömét, a Kárpát-medencei
táncok szépségét. Közel egyórás program-
mal készülünk és ezalatt az idõ alatt három
évfolyamunkból, összesen húsz táncos pár
szórakoztatja majd a közönséget”.

(Antal Roland, a Mûvészeti Szakgimná-
zium tanára, egyben a mûsor egyik rende-
zõje, koreográfusa.)

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○



FESZTIVÁL

2021. AUGUSZTUS 13.10

Jegyvásárlás a helyszínen.

Belépõdíj: 1000 Ft

(10 éven aluliak számára ingyenes).

Bõvebb információ: www.facebook.com/

zsindelyesosszmuveszetifesztival.

A rendezvény védettségi kártya felmutatása

nélkül is látogatható.

ITT LESZ CRISTIJAN, FIFA STREAMER!
Augusztus 21-én cristijAn-nal is találkozhatnak az ér-

deklõdõk a Zsindelyes Összmûvészeti Fesztiválon. Ma-
gyarország legismertebb FIFA streamere 1998-ban, 6 éves
korában kezdett el a FIFA nevezetû videójátékkal játszani.
2013 óta készít YouTube-videókat, 2018 óta pedig Twitchen
tart élõ adásokat napi 8 órás menetrendben. Legfõbb célja
az emberek szórakoztatása, illetve a legismertebb foci-
szimulátor megismertetése a futballfanatikusokkal.

„Erre a különleges fesztiválra egy közel egyórás videót
készítettem. Mindemellett élõben, egy óriás kivetítõn le-
szek látható a fesztiválon, így kapcsolatba tudok lépni a
nyíregyházi rajongóimmal is. S, hogy mivel készülök? Vá-
laszt adok majd arra, hogyan épül fel a FIFA játék, hogyan
kezdjük el a játékot, és többek között, hogy mire érdemes
figyelni egy kezdõ játékosnak. Találkozzunk a Kocka Plac-
con!” (cristijAn)

INGYENES BUSZJÁRAT
A FESZTIVÁLRA!

Az önkormányzat 2021. augusztus 21-én ingyenes
buszjáratokat indít a Zsindelyes Összmûvészeti Fesz-
tivál helyszínére, a Sóstói Múzeumfaluba.

A buszjárat útvonala:
A járatok a Vasútállomásról indulnak, ezt követõen

megállnak a Kelet Áruház, a Kossuth u. 9. szám alatti,
valamint a Sóstói úti Kórház megállóiban. Végállomás
a Krúdy Vigadó.

(Az autóbuszok természetesen visszafelé is közle-
kednek, kivéve az elsõ 09:30-as járatot.)

Menetrend:
09:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 22:30

Az autóval érkezõket arra kérik, hogy parkolás cél-
jából a Sóstói Múzeumfalu mellett létrehozott, óriási,
ingyenes parkolót vegyék igénybe.

R O X A N :
„CSODÁS MILIÕBEN JÁTSZUNK MAJD”

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

„Mindig tökéletes volt a hangulat, nagyon szeret-
tünk ezen a rendezvényen zenélni, s egész évben
vártuk a pillanatot, amikor Érpatakon rajongóink elé

léphettünk. Most is élünk a lehetõséggel, s egy csodás
miliõben játszhatunk majd Sóstón. A saját számainkat a
megyebeliek ismerik, de emellett magyar számok feldol-

gozásával is készülünk. Este fél héttõl leszünk a kisszín-
padon, s ígérjük, bemelegítjük a közönséget az Edda kon-
certre. Mindig is az a legnagyobb élmény számunkra, ha
óriási tömeg elõtt játszhatunk, hisz ilyenkor egy órára ren-
desen „sztárnak” érezzük magunkat”. (Papp Krisztián, a
zenekar alapítója.)
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A versenytáncos és a moderntáncos fellépõk zenei alá-
festést kapnak a Zsindelyes Összmûvészeti Fesztiválon.

„Aktuális modern zenei slágerekkel, R&B-vel készülök
és persze lesz egy latin szettem is, latin táncosokkal kie-
gészülve. A kétórás mûsor végén pedig meglepetés vár
majd a közönségre”. (Zsíros Attila, azaz DJ Till.)

DJ TILL:
MODERN ZENEI SLÁGEREK

MÉHECSKE JÁTÉKTÉR: A KOSARAS
KÖRHINTÁTÓL A NÉPI JÁTSZÓUDVARIG

Kézzel hajtott kosaras körhintával, népi játszóudvarral,
20-féle játékkal (csigafutam, teknõhorgászat, Juliskapkodó,
frászkarika, gólyaláb, békaugrató, karikadobáló, egyen-

súlyjátékok) és sok-sok gondolkodtató logikai játékkal várja
a kicsiket a Méhecske Játéktér.

„Két korosztály számára kínálunk nagyméretû logikai
játékokat: az ovisoknak és a hét éven felülieknek egyaránt.
Ezen kívül kézmûves foglalkozásokat is ki lehet próbálni:
a szövés alapjait és a fonás különbözõ technikáit gyako-
rolhatják a gyerekek a szakemberekkel, pedagógusokkal.
A Méhecske Játéktér 10:00–18:00-ig látogatható”.
(Ámik Jánosné, a kreatív Méhecske Játéktér megálmodója.)

ZEMA: ÖLTÖZZ
PORCELÁNBA!

MEGGY,
A ZSINDELYES

FESZTIVÁLHOZ MEGY!
Ne hagyják ki augusztus 21-én a Zsindelyes

Összmûvészeti Fesztivált, hisz felejthetetlen lesz!
S még egy dolog, amit jó tisztázni a hangulat-

fokozáshoz: idén a fürtös ágyas meggy,
a Zsindelyes Fesztiválhoz

megy!

A ZEMA magyar porcelán- és ékszermárka célja szár-
mazásunk, múltunk értékeinek megõrzése és tovább adá-
sa a jelenkor generációjának. Az ékszerház koncepciója
a tradíció iránti elkötelezettség mellett a mûvészetre és a
kultúrára is kiterjed. Szombaton kézi festéssel érkeznek a
fesztiválra, hiszen szeretnék, hogy minél többen megcso-
dálják a kézmûves, aprólékos mûvészi kidolgozásokat.

K O C K A F E J E K ,
K O C K A S Z E L F I K
Az úgynevezett „Kocka Placc”-on ezen a napon min-

den kocka megtalálható lesz – ígéri Majchrovics János, a
Nyír1dancingháza kreatív vezetõje. A Rubik-kocka-fejû
és egyéb mesei kockafejû emberek mellett, érdekesnek
ígérkezik a négy különbözõ szelfikocka is, amelyet úgy
kell elképzelni az olvasóknak, mintha egy mobil szelfi
„múzeum” költözne ki a Sóstói Múzeumfaluba. Azaz: na-
gyon jó szelfiket lehet majd készíteni a telefonokkal. A
tánc pedig, amivel készülnek, Majróékhoz hû lesz, hiszen
a mai divattáncokat mutatják majd be a legnagyobb ötlet-
tel, energiával és kreativitással.
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TAPASZTALATOT CSERÉLTEK
A HELYI FEJLESZTÉSEKRÕL

Többek között a foglalkoztatási paktum tevékenysége-
it, a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési programot,
valamint a vidékfejlesztési célokat és megvalósításokat is
megismerhették a lengyel testvérvárosi delegáció tagjai,
akik kedden látogattak el a városházára.

 
24 fõ érkezett a városházára, az LGD Szövetség képviselõi,

kistermelõk, vállalkozók és a közszféra dolgozói. A csoport
nyíregyházi látogatása lengyel partnervárosunk, Bielsko-Biala
kezdeményezésére és szervezésében valósult meg. A találko-
zó célja a tapasztalatszerzés a helyi fejlesztésekrõl, valamint a
jó gyakorlatokról. A találkozó keretében tájékoztatást kaptak
a delegáció tagjai a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktumról,
valamint a helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési programról
Zsel Emese paktumiroda-vezetõtõl és Ligetfalvi-Komiszár Esz-
ter helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési koordinátortól.

TÁMOGATJÁK A HELYI TERMELÕKET
A lengyel helyi akciócsoport képviselõi meghallgathatták,

hogy Nyíregyházán milyen keretek között folyik a vidékfej-
lesztés a különbözõ célok, akár a kulturális fejlesztések, vál-
lalkozásfejlesztés, helyi piacok, vállalkozások támogatása
mentén. Errõl Jászai Menyhért alpolgármester beszélt.

– Nyíregyházán is több olyan program fut, amely kifejezet-
ten a helyi termelõket, gyártókat támogatja, mûködik itt is egy
helyi akciócsoport, van egy paktum programunk, amely bér-
támogatást és képzési támogatást ad, van egy helyi termelõi
programunk, tehát az a célunk, hogy a helyi termelõk piacot
tudjanak szerezni. Erre ez egy kiváló lehetõség, és ennek úgy
gondolom, hogy van jövõje, akár nemzetközi szinten is.

A városházi találkozót követõen a lengyel vendégek a
Sóstói Múzeumfaluba is ellátogattak.

A helyezések az alábbiak szerint alakultak: I. he-
lyezett: Fjodorov Vlagyimir, II. helyezett: Csiréné Ko-
csis Éva, III. helyezett: Kléninger Józsefné. Különdíja-
sok: Szabó Józsefné, Radványi Lászlóné.

A tárlat augusztus 29-ig várja az érdeklõdõket a Váci
Mihály Kulturális Központ emeleti kiállítóterében.

ALKOTÓ IDÕSEK
Augusztus 5-én nyílt meg az Alkotó Idõsek pályá-

zati anyagának kiállítása a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, ahol 65 alkotó közel 200 alkotását tekint-
hetik meg az érdeklõdõk augusztus 29-ig.

A pályamunkák mûfaji összetétele rendkívül színes:
festmények, akvarellek, szobrok, mandala, népi ipar-
mûvészeti alkotások, tûzzománc, horgolások is gaz-
dagítják a palettát. A zsûri dolga ezért sem volt egy-
szerû.

HAMAROSAN INDUL TOKIÓBA,
A PARALIMPIÁRA TARJÁNYI ISTVÁN

Tarjányi István kerekesszékes vívó két
számban, kardban és párbajtõrben is in-
dulhat a paralimpián, Tokióban. A szerdai
eskütételt követõen jövõ kedden indulnak
az olimpiai faluba, ahol augusztus 25-én
karddal kezd a nyíregyházi sportoló, majd
ezt követõen, 26-án párbajtõrben mérkõz-
het meg a világ legjobbjai ellen.

Tarjányi István 2013-ban kezdte el a
kerekesszékes vívást, jelenleg a Nyíregy-
házi Vasutas Sport Club versenyzõje. Kez-
detben 2 és fél évet versenyzett A kategóri-
ában, majd 2016-ban lett B kategóriás ver-
senyzõ. Átminõsítése óta folyamatosan
hozza a nemzetközi eredményeket. Nem
sokkal azután, hogy B kategóriában indul-
hatott, párbajtõrben megszerezte elsõ nem-
zetközi érmét a varsói világkupán. Szerdán,
Budapesten került sor az olimpiai esküté-
telre, ezt követõen pedig hamarosan el is
indulhatnak Tokióba.

– Azt, hogy egy évvel eltolták a para-
limpiát, mi a javunkra tudtuk fordítani, hi-

szen egy évvel többet tudtunk rá készülni.
A legfontosabb, hogy élvezze a vívást, min-
dent kihozzon magából. Hogy ez aznap ott
mire lesz elég, majd el fog dõlni – hangsú-
lyozta Pákey Béla edzõ.

MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY
ELÉRÉSE A CÉL

– A héten vagyok még edzõtáborban
Budapesten, már csak finomításokat vég-
zünk, jövõ kedden utazunk, és így kint is
lesz lehetõségünk edzeni, ott is finomítjuk
a dolgokat és felkészülünk majd a verse-
nyekre. Természetesen izgulok, és van ben-
nem egy kis drukk, de megpróbálok inkább
arra koncentrálni, hogy élvezzem ezt az
egészet, mert akkor sokkal jobban fog si-
kerülni – hangsúlyozta Tarjányi István.

Tarjányi István a tokiói paralimpián au-
gusztus 25-én kezd karddal, majd ezt
követõen, 26-án párbajtõrben mérkõz-
het meg.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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Augusztus utolsó két napját Nyíregyházán tölti Szulák
Andrea, a közkedvelt mûvésznõ ugyanis két alkalommal
a Menopauza címû elõadásban lép fel a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon, közben 31-én a Bencs Villában a
Többszemközt est vendége lesz.

– Mindenkivel megeshet – mármint ha nõ, és elmúlt
annyi... Ez áll a Menopauza beharangozójában. Tabudön-
tögetõ elõadásra számítsunk?

– Sokáig tabu volt a téma, de a világ változik, a tabuté-
mák is átalakulnak, nyíltabbá, kommunikatívabbá, átlát-
hatóbbá válik az életünkben sok minden. Ez részben jó,
részben nem, de elkerülhetetlen.

– A Menopauza az alkotói szándék szerint nemcsak a
közvetlenül érintett nõknek szól, hanem a férfiaknak is.
Nekik azért, hogy jobban megértsék a hölgyeket?

– Ha ön azt hiszi, hogy nem létezik férfi menopauza,
akkor téved. Igenis létezik. Persze ennek a klinikai tüne-
teit felsorolni – szerintem – nem én vagyok a legmegfele-
lõbb személy, de létezõ dologról beszélünk. Nyilván fon-
tos a nõk számára, hogy a férfiakat rávegyük a nagyon
nehéz pillanatokat okozó tünetek megértésére és elfoga-
dására, s megértessük: nem feltétlenül ment el az asszony-
kájának az esze; s hogy a kedves, aranyos teremtésbõl,
akit feleségül vett, adott esetben miért lesz olykor elvisel-
hetetlen sárkány. A változókornak ugyanis nagyon komoly
fizikai, lelki és egyéb tünetei vannak.

– A világszerte hatalmas sikert arató színdarab egye-
sek szerint inkább revü, világslágerekkel, mint musical.
Ön is így látja?

– Eredetileg a musical a mûfaji meghatározása. Revü?
Annak ennél közönségesebb formái vannak szerintem –
én voltam revüsztár is –, ott más szempontok fontosak. Ez
inkább a két mûfaj határán mozgó zenés kalandozás,
amelyben vannak olyan mélyebb pillanatok, melyek a revü
mûfajára egyáltalán nem jellemzõk. Zenés, táncos, szóra-
koztató színdarab, s nem akar több lenni annál, mint ami.

– Lehet, hogy éppen ez a sikerének egyik oka?
– Azt, hogy mi a siker titka, nehéz megválaszolni. Sze-

rintem a nézõkben, nõkben és férfiakban egyaránt van
egyfajta „aha” élmény, azaz hogy nem csak neki, nem

SZULÁK ANDREA HÁROMSZOR LÉP SZÍNPADRA
AUGUSZTUS VÉGÉN NYÍREGYHÁZÁN

csak a feleségének van ilyen problémája. Talán arra is
gondolnak: jaj, de jópofák a színésznõk, akik fel merik
vállalni, és öniróniával, kedves humorral, idõnként drá-
maian nyilatkoznak a témáról. A férfiak, akik esetleg úgy
ültek be a nézõtérre, hogy „na már megint mire hívtál el
anyukám?”, nagyon jól szoktak szórakozni, és megkoc-
káztatom: sokkal többet megértenek ezután a nõi lélek
rejtelmeibõl.

A siker titka emellett, hogy mi négyen (Hernádi Judittal,
Tóth Enikõvel és Náray Erikával) nagyon szeretjük egy-
mást. Jómagam nagyon hiszem, továbbá erõs és fontos
dolognak tartom a színpadi kémiát, a szó legtisztább ér-
telmében. Itt olyan mûvészek találkoznak, akik a színpa-
don kívül is jó kapcsolatot ápolunk, kedveljük egymást,
támogatóan, elismerõen viselkedünk egymással. Ezek na-
gyon fontos szempontok négy nõ esetében, akik között
létezhet egyfajta rivalizálás..., hisz tudja milyenek a nõk!

– A férfiak között is létezik szerintem...
– Ha ön mondja... A próbák alatt kiderült, itt a szeretet

uralkodik és egyformán gondolkozunk. Valljuk be õszin-
tén, elég ritka helyzet.

– Színpadi létük nem sétagalopp, keményen kell dol-
gozniuk: játszanak, táncolnak, énekelnek – vibrál a leve-
gõ is.

– Én mindig nagyon szoktam haragudni, amikor bizo-
nyos körökben lenézõen nyilatkoznak a zenés színházi
mûfajról, holott meggyõzõdésem, hogy ezerszer nehezebb,
mint prózát játszani. Tudom, mert van módom mindkét
mûfajban színpadra lépni. A prózában az ember figyel az
alakításra, a pontos szövegtudásra meg néhány lelki té-
nyezõre, de a zenés darab esetén emellett a zenére, a
mozgásra, a táncra is koncentrálni kell: hihetetlenül komp-
lex a feladat. A bukta lehetõsége is jobban benne van –
könnyebb észrevenni, ha nincs minden a helyén. Legyünk
õszinték: a zene alapvetõen egyfajta külön formai nyelv,
kifejezõ eszköz, ami plusz hozzáadott értéket képes nyúj-
tani azon túl, hogy elmondjuk szépen, okosan, ügyesen,
átéléssel a szöveget.

– Melyik Szulák Andrea legerõsebb énje? A színész, az
énekes vagy a mûsorvezetõ?

– Rengetegen kérdezik ezt tõlem. Minden egyes kon-
certemen el szoktam mondani, hogy az én tanult hivatá-
som, tehát az a nyelv, amit én alapvetõen beszélek, az az
éneklés. Ezt tanultam, errõl vannak a végzettségeim. A
színház az szerelem, izzó, szenvedélyes szerelem, ami
több mint húsz éve nem múlik el.

– Sok fellépése közepette Nyíregyházán augusztus 30-
án és 31-én a Menopauza elõadásban láthatjuk, közben
31-én a vendégem lesz a Bencs Villa Többszemközt címû
mûsorában. Jó visszatérni a színpadra?

– Azért is jólesett a pár napos pihenõ, mert hihetetlenül
boldog és büszke vagyok arra, hogy rengeteg a felada-
tom. A másfél éves leállás senkinek, így nekem sem tett
jót, szerencsére sokfelé várnak, így az elmaradt koncerte-
ket és színházi elõadásokat pótolnom kell. Nemcsak a
dolgozás része hiányzott, hanem a találkozás a szeretett
kollégáimmal, s az az alkotási vágyam, ami engem hosszú
évtizedek óta az elõadómûvészeti pályán tart. Szeretettel
megyek, nagyon várom a nyíregyházi fellépést, a közön-
séggel való találkozást.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Szulák Andrea



HIRDETÉS

2021. AUGUSZTUS 13. 13



SPORT

2021. AUGUSZTUS 13.14

HELEBRANDT MÁTÉ TAKTIKUS
VERSENYZÉSSEL 17. LETT AZ OLIMPIÁN!

Helebrandt Máté a 17. lett 50 km-es gya-
loglásban a tokiói olimpián. 3:57:53-as idõ-
vel teljesítette a távot Szapporóban. A har-
madik olimpiáján induló nyíregyházi gya-
logló fokozatosan tört elõrébb. Öt kilomé-
ternél a 30., 15-nél 40. volt, 40 kilométer-
nél viszont már huszadik, a célba pedig a
17. helyen érkezett.

– Mindent kiadtam magamból, a végére
teljesen begörcsölt a lábam, de a szívem vitt
elõre, mindenképp célba akartam érni. Amit
elterveztünk taktikát részben mûködött, fo-
kozatosan jöttem fel, de a nagy meleg nagy-
ban hátráltatott bennünket. Összességében
elégedett vagyok, hiszen ez az eddigi leg-
jobb olimpiai eredményem –  nyilatkozta a
célba érés után Helebrandt Máté.

VOLT EGY HOLTPONTJA
Katarban két éve a világbajnokságon nem

tudta befejezni a versenyt, mert a meleg,
párás idõ egyáltalán nem kedvez a nyíregy-
házi sportolónak, de a mostani felkészülés
nagyon jól sikerült. A 32 éves gyaloglónak
36 kilométernél volt egy holtpontja, ami után
a célig nagyon nehéznek érezte a versenyt.

PÁRIZSBA IS KÉSZÜL
A másik magyar induló, Venyercsán

Bence a 20. helyen végzett. A leghosszabb

távú atlétikai számot meglepetésre a len-
gyel Dawid Tomala nyerte meg, akinek ez
volt az elsõ nagy nemzetközi sikere. A
címvédõ szlovák Matej Tóth csak a 14.
helyen zárt. Az 59 fõs mezõnybõl tízen
feladták a versenyt, két indulót pedig ki-
zártak.

Helebrandt Mátét edzõje, Pokrovenszki
József kísérte el Japánba. A családtagok ide-
haza szurkoltak az atlétának.

A magyar atlétikai csapat hétfõn érke-
zett vissza Magyarországra. Budapesten fo-
gadták õket, majd Helebrandt Máté Nyír-
egyházára utazott, ahol kedden a Nyíregy-
házi Sportcentrum és a Nyíregyházi Élsport
Kft. köszöntötte. Az atléta teljesítményét dr.
Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft.
ügyvezetõ igazgatója méltatta.

– Szuperlatívuszokban tudok csak nyi-
latkozni az eredményeirõl, abban egyez-
tünk meg, hogy hozza ki magából a maxi-
mumot, ezt nem tudjuk milyen helyezés-
sel fog párosulni, hiszen extrém körülmé-
nyek voltak, de azt gondolom, hogy elége-
dett lehet õ is, a klubja, a város, és én is.
Büszke vagyok rá.

A következõ idõszakban az Európa-baj-
nokság és a világbajnokság mellett a 2024-
es, párizsi olimpia is a felkészülési tervei
között szerepel Helebrandt Máténak.

KERÉKPÁRVERSENY NYÍREGYHÁZÁN, ÚTLEZÁRÁSOKKAL
21 ORSZÁG 130 VERSENYZÕJE ÁLL MAJD RAJTHOZ

Az elõzetes nevezések alapján 21 ország
130 versenyzõje áll majd rajthoz augusz-
tus 20. és 22. között a One Belt One Road
Hungary Nemzetek Kupája UCI Ifjúsági
Világkupa kerékpárversenyen, Nyíregyhá-
zán.

A rangos versenyt második alkalommal
rendezik meg Nyíregyházán, mely egy 3,8
kilométeres egyéni idõfutammal indul a
megyeszékhely belvárosában 2021. au-
gusztus 20-án. A verseny 1/A félszakasza
augusztus 21-én, szombaton 10:00-kor raj-
tol Vásárosnaményból, 89,9 km-es mezõny-
versennyel, majd ugyanezen a napon 1/B
félszakasszal folytatódik 17:15-ös Ibrányi
rajttal, ahol is 42,2 km-t kell megtenniük a
versenyzõknek. Augusztus 22-én, vasárnap
11:00 órás rajttal Nyíregyháza belvárosá-
ból, a Kossuth térrõl indul a verseny 2. fu-
tama, ahol a versenyzõknek 108 km-es tá-
vot kell teljesíteniük a város körül.

A One Belt One Road Hungary Nemze-
tek Kupája UCI Ifjúsági Világkupa Nem-
zetközi kerékpárverseny lebonyolítása, az
alábbi szakaszokon érinti Nyíregyháza ut-
cáit:

Augusztus 20. (péntek) – Egyéni idõfu-
tam

Ideiglenes, teljes útzárra kell számítani
11:30–15:00 óráig az alábbi útszakaszokon:

Zrínyi Ilona utca Luther utca és Bethlen
Gábor utca közötti szakasz város felõli ol-
dal – Bercsényi utca, Kálvin tér – Bethlen
Gábor utca, a Bercsényi utca és az Egyház
utca közötti szakasza – Egyház utca Kos-
suth utca felé vezetõ szakasza – Kossuth
utca teljes szakasza – Ferenc krt. város fe-
lõli szakasza – Hunyadi utca teljes szaka-
sza – Vay Á. krt. Hunyadi utca és Dózsa
Gy. utca közötti szakasza (város felõli ol-
dal) – Bocskai utca Hunyadi utcától befelé
esõ szakasza – Luther utca Zrínyi Ilona ut-
cától befelé esõ szakasza – Hunyadi utca
Vay Á. krt. és Bocskai utca közötti szaka-
sza – Nagy Imre tér, Dózsa Gy. utca (sétá-
lóutca), Kossuth tér

Augusztus 22. (vasárnap) Nyíregyháza
Ideiglenes, teljes útzárra kell számítani

10:00 órától 11:30 óráig és 13:30 órától
15:00 óráig, az alábbi útszakaszokon:

10:00–11:30-ig
Zrínyi Ilona utca Luther utca és Bethlen

Gábor utca közötti szakasz város felõli ol-
dal – Országzászló tér, Bercsényi utca, Kál-
vin tér – Bethlen Gábor utca, a Bercsényi
utca és az Egyház utca közötti szakasza –
Egyház utca Kossuth utca felé vezetõ sza-

kasza – Kossuth utca teljes szakasza – Fe-
renc krt. város felõli szakasza – Pazonyi út
teljes szakasza – Luther utca Zrínyi Ilona
utcától befelé esõ szakasza – Kossuth tér

majd
12:00–15:00-ig
Zrínyi Ilona utca Luther utca és Bethlen

Gábor utca közötti szakasz mindkét irány-
ban – Országzászló tér, Bercsényi utca, Kál-
vin tér – Bethlen Gábor utca, a Bercsényi
utca és az Egyház utca közötti szakasza –
Országzászló tér Zrínyi Ilona utca és Szé-
chenyi utca közötti szakasza – Egyház utca
Kossuth utca felé vezetõ szakasza – Kos-
suth utca teljes szakasza – Sóstói út teljes
szakasza – Berenát utca teljes szakasza –
Ferenc krt. város felõli szakasza – László
utca város felõli szakasza – Szegfû utca vá-
ros felé vezetõ szakasza – Hunyadi utca

Vay Á. krt. és Bocskai utca közötti szaka-
sza – Bocskai utca Hunyadi utcától befelé
esõ szakasza – Luther utca Zrínyi Ilona ut-
cától befelé esõ szakasza

Célterületek: a Zrínyi Ilona utca Luther
utca és Bethlen Gábor utca közötti szakasz
mindkét irányban és az Országzászló tér
Zrínyi Ilona utca és Széchenyi utca közötti
szakaszára mindkét irányban teljes útzár
pénteken és vasárnap 11:00 órától 15:00
óráig, illetve a Kossuth tér, Dózsa Gy. u.
(sétáló) 11:00 órától 14:00 óráig.

Parkolás: a Zrínyi Ilona utcán lévõ par-
kolók érintettek a befutó oldalában a biz-
tosítótól a McDonald’s-ig, a verseny teljes
3 napos idõtartama alatt.

A versennyel kapcsolatos további in-
formációk a www.ncuphungary.hu ol-
dalon olvashatók.

Kõhalmi Richárd, Helebrandt Máté és Mohácsi Máté
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JÓSAVÁROSI NAPOK
Idõpont: 2021. augusztus 13-14.
Helyszín: Jósavárosi Mûvelõdési Ház (Nyíregyháza,

Ungvár sétány 33.).
2021. augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a már

szinte hagyománnyá vált Jósavárosi Napokat, ami idén a
sport és a hungarikum jegyében zajlik. 13-án a Jósavárosi
Mûvelõdési Házban és az elõtte lévõ téren számos, sport-
hoz és mozgáshoz kapcsolódó programmal kedvesked-
nek a lakosoknak és az oda ellátogatóknak. 14-én pedig
a hungarikumhoz kapcsolódó termékek mutatkoznak be
közel 15 sátorban, színvonalas kísérõprogramok mel-
lett.

XVII. NYÍREGYHÁZI
HUSZÁRTALÁLKOZÓ

Ünnepi köszöntõvel és díszsortûzzel indul augusztus
14-én a XVII. Huszártalálkozó Nyíregyházán. Az ország-
ban egyedülálló rendezvény az Országzászló téren kez-
dõdik 11 órakor, majd innen 50 lovas hagyományõrzõ

részvételével díszmenet indul a Sóstói Múzeumfalu-
ba. A skanzenbe kivonulnak a Magyar Honvéd-
ség harci eszközei, a tûzoltó gépjármûvek, le-
het ismerkedni a modern fegyverekkel, a bát-
rabbak pedig a bandériumok lovaira is felpat-
tanhatnak. A programot színesíti a hagyomány-
õrzõk lovasbemutatója, a Magyar Honvédség
katonáinak közelharc-bemutatója, a Nyíregy-
házi Tûzoltóság hagyományos bemutatója, va-
lamint rendõrkutya-bemutató.

ZENÉS ÁHÍTAT
Az evangélikus egyház ismét zenés áhítatra hívja

az érdeklõdõket: augusztus 15-én, vasárnap este 18
órakor az evangélikus nagytemplomba, amelyen Vizi
Dávid fiatal orgonamûvész J. S. Bach, M. Reger és C.
Franck orgonamûveket fog elõadni.

„SZEKÉRRE, TIRPÁK!”
A Nyíregyházi Városvédõ Egyesület 2021. augusztus 14-

én 14 órától „Szekérre, tirpák!” címmel családi délutánt
szervez, melynek alkalmából színes programokon keresz-
tül megismerhetik Nyíregyháza helyi értékeit, történelmét,
kulturális örökségét, erõsítve a helyi identitástudatot, gyö-
kereket, hovatartozás érzését. Idõpont: 2021. augusztus
14., szombat. Helyszín: Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ
AUGUSZTUSI ELÕADÁSOK

Szombat 16.00
14. Nyuszikaland
21. és 28. Vitéz László kalandjai

Vasárnap 10.00
15. Makacska kakaska
22. Nyuszikaland
29. Ki altatta el a tejet?

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

MÓRICZ ZSIGMOND MEGYEI
ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR

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

A Móricz Zsigmond Olvasókör találkozója
Téma: „Szeret is az Isten...”. Istenes költészet és haikuk.

Dr. Lajtos Nóra irodalomtörténész, költõ, író, kritikus, szer-
kesztõ A tölcsérjázmin éneke istenes verseskötetének és
szívben fészkelõ címû 140 haikut tartalmazó kötetének
bemutatója. Beszélgetõpartner: Gerliczki András irodalom-
történész. Körvezetõk: dr. Bihari Albertné, Csabai László.

Idõpont: 2021. augusztus 19. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

– Kamaraterem.
VMKK

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
Szívünk (Nyír)egy ritmusra ver – a 4 for Dance és Sza-

bó Ádám elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 6. helyett szeptember 17.

19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

IDÕPONTVÁLTOZÁS!
Black Comedy – a Veres1 Színház elõadása
Idõpont: 2021. augusztus 16. helyett elõreláthatólag

novemberben
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregyhá-

za, Szabadság tér 9.).

Alkotó Idõsek kiállítása
A tárlat augusztus 29-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ emeleti

kiállítóterem (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).



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

NYÍREGYHÁZA UTCANEVEINEK
TÖRTÉNETE – KÖTETAJÁNLÓ

Amikor régi városi térképeket néze-
getek, vagy a sorozat heti írásaihoz ke-
resek anyagokat a Nyírvidékben, ak-
kor gyakran találkozom olyan utcane-
vekkel, amelyek ma már nem haszná-
latosak. Ilyenkor veszem kézbe Urbán
Teréz 1976-ban írt kiváló szakdolgo-
zatát, amelyet az ELTE Magyar Nyel-
vészeti Tanszékcsoport Névkutató
Munkaközössége kiadásra méltónak
talált és 1978-ban, egy kis füzetben
megjelentette. E kiadvány fénymásolt
lapjai mindig segítettek a közterületek
neveinek beazonosításában.

Örömteli volt számomra a pillanat,
amikor nemrég kézbe vehettem Urbán
Teréz most megjelent kötetét, amely-
nek kiindulópontjául a szakdolgozata
szolgált. Akkor tanulmányi éveinek lezárását jelentette
az a dolgozat, mely után dolgos pedagógusévek követ-
keztek. 2011-ben pedig elérkezett a nyugdíjba vonulá-
sának ideje, mely lehetõséget biztosított számára, hogy
az elsõ megjelenést követõ évtizedek utcanév-változá-
sait áttekintse, rendszerezze és egy kötet formájában
átnyújtsa a város történelme iránt érdeklõdõknek.

Most rendhagyó módon ezt a könyvet szeretném
méltatni és a kedves olvasók figyelmébe ajánlani, amely

nemcsak az eltelt évtizedek miatt lett
vaskosabb, hanem azoknak a beveze-
tõ írásoknak köszönhetõen is, amelyek
a nyíregyházi utcanévadás történeté-
nek rejtelmeit tárják fel. A város újra-
telepítésétõl 1890-ig a természetes ne-
vek voltak a jellemzõek, amelyek szo-
ros kapcsolatban álltak azzal a hellyel,
amit jelöltek. Ezt az ösztönös, közös-
ségi névadást váltotta fel a hivatalos el-
nevezés, a mesterséges névadás, amely
1890-tõl napjainkig tart. Ezt a hosszú
idõszakot korszakokra osztja a szerzõ,
mindegyiknek bemutatva a maga sajá-
tosságait. A kötet több mint kétharma-
da az utcanevek lexikona, ahol a vá-
ros utcái betûrendbe szedve lelhetõk
fel. Itt közli a közterület nevének vál-

tozásait és mindent, amit a névadásról tudni lehet. Tér-
képvázlatok és képek segítik az olvasók virtuális városi
sétáját.

Köszönet a szerzõnek, az õt bátorítóknak és a Város-
védõ Egyesületnek, amely elõteremtette a kiadás anya-
gi feltételeit. Hála nekik, egy izgalmas és kiváló kötettel
gazdagodott a város helytörténeti irodalma!
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