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Büszkék a gyökereikre
Helyi tehetségek és
megyénkbeli sztárok
is színpadra léptek a
Bogáti Fesztiválon.

NYÍRBOGÁT. Elismerésre méltó,
ha egy település önkormány-
zata a  különféle kulturális
„népünnepélyek” szervezé-
sekor figyelmet fordít arra,
hogy az országosan ismert
sztárfellépők között (és mel-
lett) helyet kapjanak a színpa-
don a helyi, illetve megyénk-
beli tehetségek. Így volt ez a
15. Bogáti Forgatagon is: a ju-
bileumi rendezvényen a nyír-
bogáti óvodások és általános
iskolások mellett a  sonkádi
származású Opitz Barbara és
a Nyírparasznyán felnőtt mu-
latós bokszoló, Bunyós Pityu
is fellépett.

A Szenes Iván-díjas, 20 éves
énekesnő, az X-Faktor 6. szé-
riájának győztese, Opitz Bar-
bi Fehérgyarmaton született,
a Deák Ferenc Gimnázium-
ban tanult. Sonkádon nőtt
fel. Gyerekkora óta szeret
énekelni, több versenyen is
részt vett, illetve kisebb fellé-
pései voltak. 2016-ban jelent-
kezett az X-Faktorba, amelyet
végül megnyert, úgy, hogy
a verseny alatt egyszer sem
párbajozott. A  Bogáti Forga-
tagon együtt énekelte vele a
közönség a  jól ismert sláge-
reket: Csillanj fel!, Végem,
Nincs az a pénz.

Munka és pihenés
Bunyós Pityu, a mulatós bok-
szoló is lázba hozta a  közön-
séget, sőt a  színpadon még
a nagyközség polgármester

asszonyát is megtáncoltatta!
A termetes előadó, Szikora
István Mátészalkán született,
17 éves koráig egy eldugott kis
szabolcsi faluban, Nyírparasz-
nyán élt, majd elköltözött, je-
lenleg a fővárosban lakik.

Az első zenei élményei is
megyénkhez kötik: hétvégi
lakodalmakban, születésna-
pokon és névnapokon tanulta
meg azokat a  dalokat, ame-
lyek az albumain visszakö-
szönnek.

A sportolóként, zenészként
és állatvédőként is közismert,
aranylemezes mulattatóról
a honlapján az is kiderül:
kedvenc üdülőhelye a  Kaná-
ri-szigetek, de kikapcsolódni
és zenélni ma is szívesen jár
Mátészalkára, Nyíregyházára
és természetesen Nyírbogátra
is. PI

Bunyós Pityu és Opitz Barbi is pezsgő hangulatot teremtett előadásával a Bogáti Forgatagon
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Ma gyenge hidegfronti hatás várható. Csak
néhány fokkal frissül fel a levegő. A frontra
érzékenyeknél fejfájás jelentkezhet. A szív- és
érrendszeri betegek esetében a 2-3 fokos
hőmérséklet-csökkenés is előnyt jelent.

Ma is alapvetően kedvező
feltételek mellett autózhatunk.
Csak elszórtan fordulhat elő
záporeső, zivatar.

Napsütés, elvétve
záporeső, zivatar.18 °C
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Sok napsütés,
kellemesen
meleg idő.

Derült, száraz
idő, csapadék
nélkül.

Marad a nap-
sütés, de egy
gyenge hideg-
front érkezik.

Derült ég
és kánikula
valószínű.

Meleg nyári
idő, majd este
hidegfront,
zivatarok.
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Csütörtök reggel válto-
zóan felhős lesz az ég, né-
hol előfordulhat egy-egy
záporeső, esetleg zivatar.

Napközben zömmel na-
pos időre számíthatunk,
csupán elvétve fordulhat
elő futó zápor, valamint
zivatar.

Az esti, illetve az éjszakai
órákban csapadékmen-
tes idő lesz, magas szintű
felhőzettel.

19 °C 29 °C 22 °C

László, Gusztáv,
Hartvig, Eszme-
ralda

229 éve megszületett Kölcsey
Ferenc, a Himnusz költője,
kritikus, politikus, reformer.

Éjszakáznak az
állatkertekben
N Y Í R E G Y H Á Z A . V á  l  t o z  a t o s 
programokkal, látványete-
tésekkel és más rendkívüli
látnivalókkal várják majd a
közönséget augusztus 30-án
az Állatkertek Éjszakáján,
amelyhez az idén ország-
szerte 13 állat-bemutatóhely
csatlakozott. A  hét éve min-
den évben megrendezett
Állatkertek Éjszakája a  ha-
zai állatkertek legnagyobb
szabású és legnépszerűbb
közös programja. Az ország
12 településén –  Budakeszin,
Budapesten, Debrecenben,
Győrben, Jászberényben,
Kecskeméten, Miskolcon, Pé-
csen, Poroszlón, Szegeden,
Veresegyházon és Veszprém-
ben – várják az érdeklődőket.
A Nyíregyházi Állatpark nem
vesz részt ebben a  program-
ban. KM

Műtét is van a
bakancslistáján
NYÍREGYHÁZA. A nyíregyházi
kötődésű színész, Mészáros
Árpád Zsolt több portálon
is hangot adott annak, hogy
előbb-utóbb elkerülhetetlen
a műtéti beavatkozás. Nyolc
éve a Rómeó és Júlia előadása
közben törte el a  jobb lábujját
és két helyen a  lábcsontját.
Tavalyelőtt A  Notre Dame-i
toronyőr próbáján elszakadt a
jobb keresztszalagja, amikor a
díszlet kimozdult alóla. Akkor
kórházba is került, ám a  mű-
tétből nem kért. Rajta van a
bakancslistáján az operáció. KM

Talál j rá
strand étel-ital szállás program

á!

Misztikus erőt tulajdonítanak nekik
Különleges, fekete baromfik láthatóak a Nyíregyházi Ál-
latparkban, a látogatók immár az Indonéziából származó
tyúkfajtát, az ayam cemanit is megtekinthetik. A baromfinak
nemcsak a tollazata, de a bőre és húsa is fekete.

FOTÓ: N YÍREGYH Á ZI ÁLL ATPARK

Mészáros Árpád Zsolt
FOTÓ: KM-ARCHÍV

Garfield a gyerekeknek

Noémi kirándulásra szánja a nyarat
Noémi 21 éves. Szerinte a nyár a kirándulásé és a kikapcsoló-
dásé, ezért próbál minél több magyarországi nevezetesség-
hez eljutni. A fotót a párjának küldi. FOTÓ: KOZMA IST VÁN

A Merkúr ma
az ön negye-
dik sorsterü-
letén vonul

át, ilyenkor nagyon jó a kommunikáció
az egész családdal. Most nagyon jól
érzi magát otthon.

A Merkúr az
ön harmadik
sorsterületén
halad át, rá-

adásul az Uránusz megkezdi a hátráló
mozgását az ön első életterületén. Úgy
érzi magát, mint kötélhúzás idején.

Az ön uralko-
dó planétája,
a Merkúr,
a második

sorsterületén halad át, semmit nem
elsietve. Ha másokkal kell együtt dol-
gozni, könnyen meggyőzi a többieket
és az ön kiváló elgondolásait követik.

A Merkúr
az ön első
sorsterületén
felgyorsítja a

gondolkozását. Ma hideg fejjel dönt,
az érzéseit nem veszi figyelembe, ezzel
meg is lepi a környezetét.

Az Uránusz a
karrierterüle-
tén megkezd-
te hátráló

mozgását, több dolog is hezitálásra
készteti. Arra gondolhat, nem biztos,
hogy önnek való ez a pálya.

Önnek akkor
jönnek a leg-
jobb ötletei,
amikor cso-

portban dolgozik, arra van szüksége,
hogy a többiek inspirálják önt. Ma is
igen eredeti elgondolásai lehetnek!
Végre több időt tölthet a barátaival is.

A mai nap
kulcsszava:
karrier.
Ön most

mindent ennek rendel alá, gondolko-
dik, hogy milyen érdemi célokat tud
kitűzni, és hogy hogy juthat el oda.

Ön mosta-
nában igen
beszédes,
pedig alap-

személyiségéhez ez nem tartozik
hozzá, de a tanulás igen. Elképzelhető,
hogy visszaül az iskolapadba.

Súlyos
témákra
összpontosít
jelenleg,

szeretne valami komolyabb dolgot
tanulni, filozófia vagy pszichológia,
ami számításba jöhet. Nem érdeklik a
felszínes témák.

A legköny-
nyebben
most olyan
emberekkel

kommunikálhat, akikkel partneri vi-
szonyban áll. Szüksége van arra, hogy
párja elmondja ösztönző véleményét.

Ma ön teljesen
a munkájára
összpontosít,
szüksége van

a csapatban végezhető feladatokra,
mert kollégáitól lendületet kap.

Ma kiváló
munkát
végezhet
a kreatív

projektekben, de nehezen összpon-
tosíthat a valódi munkára. Sokkal
jobban érzi magát a fiatalabbakkal,
időt szentel valami játéknak, amire
idáig nem volt energiája.

Mai horoszkóp
KOS
03.21.–04.19.

BIKA
04.20.–05.20.

IKREK
05.21.–06.21.

RÁK
06.22.–07.22.

OROSZLÁN
07.23.–08.22.

SZŰZ
08.23.–09.22.

MÉRLEG
09.23.–10.22.

SKORPIÓ
10.23.–11.21.

NYILAS
11.22.–12.21.

BAK
12.22.–01.20.

VÍZÖNTŐ
01.21.–02.18.

HALAK
02.19.–03.20.

Egy állatorvos megbetegszik. Felkeresi
a körzeti orvost, kivárja a sorát. Amikor
bejut a rendelőbe, a körzeti orvos így
szól hozzá:
– Jöjjön, üljön le ide, és mondja el,
hogy mi a baja!
Erre az állatorvos:
– Ja, hát így könnyű!

Megér egy mosolyt

További viccek humor.szon.hu

www.kelet.hu
Kapcsolódó
fotósorozat.
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