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ÜDVÖZLÜNK, TAVASZ!

Szép idõben nincs is jobb program a gyerekeknek, mint kint játszani a friss levegõn! Bár a csillagászati tavasz
beköszöntéig még pár napot várni kell, a nap sugarai már most is hívogatnak, csalogatnak. A Benczúr téri
játszótér is megtelt élettel, újra gyerekzsivalytól hangos a belváros.

RENDKÍVÜLI INTÉZKEDÉSEK A KORONAVÍRUS MIATT
 Rendkívüli intézkedéseket vezet be a kormány a koro-

navírus miatt kialakult helyzet következtében, errõl szá-
molt be Gulyás Gergely miniszter szerdán kora délután,
rendkívüli sajtótájékoztatón, lapzártánk idején. Az ese-
mények gyors alakulása miatt valószínûsíthetõ, hogy a
Napló pénteki megjelenésének idején még több és bõ-
vebb információ áll már rendelkezésre. (További részle-
tes, folyamatosan frissülõ hírek a nyiregyhaza.hu városi
webportálon is olvashatók.)

 
A Miniszterelnökséget vezetõ miniszter a hét közepén

a következõ intézkedéseket jelentette be, röviden össze-
foglalva. Négy országból: Olaszországból, Iránból, Dél-
Koreából, Kínából legkésõbb szerda éjféltõl beutazási ti-
lalmat rendeltek el a belügyminiszter és az Operatív Törzs
javaslatára; a vonatokat, buszokat, repülõket ezen orszá-
gokból leállítják. Innen csak magyar állampolgárok lép-

hetnek be az országba, esetükben pedig azonnali, hatósá-
gi karantént rendelnek el. A határozat értelmében vissza-
állítják a határellenõrzést az úgynevezett schengeni hatá-
ron is, tehát Ausztria és Szlovénia felé.

AZ OKTATÁST IS ÉRINTI
Intézménylátogatási tilalmat rendeltek el az egyeteme-

ken, ahol csak távoktatás lesz. A kormány folyamatosan
vizsgálja a helyzetet, és ha az élet- és egészségvédelem
indokolja, lépni fognak, de szerdán az iskolák bezárását
még nem tartották indokoltnak.

ELMARADÓ RENDEZVÉNYEK
Megtiltják a 100 fõnél több résztvevõvel tervezett bel-

téri és az 500 fõsnél több kültéri rendezvények megtartá-
sát. Ezen rendezvények esetében a rendezõk és szerve-
zõk felelõssége, hogy ne tartsák meg azokat. (Elmaradnak
a nyíregyházi, önkormányzati ünnepi megemlékezések is

– errõl a 7. oldalon írunk bõvebben.) Felfüggesztik a Ha-
tártalanul programot, iskolai csoportok nem utazhatnak
külföldre, s a most elindítandó kéthetes idegennyelv-ta-
nulási programot elhalasztják.

A lejáró okiratokat a veszélyhelyzet fennálltáig nem kell
megújítani. A miniszter hangsúlyozta, szankcióval jár, ha
valaki valótlan nyilatkozatot tesz a jelenlegi helyzettel
kapcsolatban, és az is, ha a karanténhatározatra vonatko-
zó kötelezettséget megszegi.

LÁTOGATÁSI TILALOM
S elkanyarodva a sajtótájékoztatótól, már a hét elejétõl

tény: látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti fõor-
vos Magyarország valamennyi fekvõbeteg-ellátó és bent-
lakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében, mely
a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház és a Sóstói úti
kórház összes gyógyító osztályára is vonatkozik. (További
részletek a 7. oldalon.)

Fotó: Szarka Lajos

A JÉGPÁLYA IS BEZÁR
A szerdán elrendelt rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet (lásd: lentebbi cikkünket) egyik

eleme, hogy megtiltották a 100 fõnél nagyobb beltéri és 500 fõnél nagyobb kültéri
rendezvényeket, a 100 fõnél népesebb sportesemények pedig zártkapusak lesznek, s
például a Continental Aréna rendezvényei is elmaradnak. A Nyíregyházi Televízió vi-
szont a tervek szerint felvételrõl közvetíti a hétvégi röplabda-, illetve focimérkõzést. A
Városi Jégpálya szintén zárva tart szerda délutántól a kormányrendelet alapján. Lapunk
hasábjain olvashatnak azokról a tudomásunkra jutott programokról, amelyek szerdai,
lapzártánk napján kapott információk alapján nem lesznek megtartva, vagy a megje-
lentetésük hiánya is jelzi elmaradásukat. Mivel a kormánynak a vírus elleni védekezés-
sel kapcsolatos döntései visszavonásig érvényesek – hiszen egyelõre nem lehet látni,
meddig tarthat a járvány –, a jövõbeni programokról nincsenek még pontos informáci-
óink (mindez érinti a 15. oldalunkon megjelenõ programokat is).
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AZ UTAZÁS KIÁLLÍTÁSSAL NYITOTTA AZ ÉVET A TDM

IDEGENFORGALOM: FAVORITTÁ VÁLT NYÍREGYHÁZA

A Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. munkatársaival együtt idén is részt vett az
Utazás 2020 kiállításon, melynek a Hungexpo Budapesti
Vásárközpont volt a helyszíne február 27. és március 1.
között.

40 ország több mint 250 kiállítója várta 20 ezer négy-
zetméteren az érdeklõdõket. Az Utazás kiállítás külföldi
díszvendége Olaszország, belföldi díszvendége Eger és
térsége volt. Az idei esemény témája a nyaralás és a kul-
túra találkozása köré szervezõdött, melyhez Nyíregyháza
is csatlakozott, hiszen több színvonalas és nagy látoga-
tottságnak örvendõ mûvészeti kiállításra, rendezvényre és
fesztiválra kerül sor ebben az évben. Az új fejlesztések-
nek köszönhetõen a városban egy új kulturális negyed jön
létre, amely még izgalmasabbá teszi a turisták itt tartóz-
kodását.

MODERN, TÁGAS STAND

Nyíregyháza egy modern, tágas standon fogadta a láto-
gatókat, akik leginkább a 2020-as rendezvények, szállás-
lehetõségek, valamint a turisztikai attrakcióink iránt ér-

deklõdtek. Természetesen a gasztronómiai ínyencségek
sem maradtak el; szilvás papuccsal és eredetvédett pálin-
kákkal fogadták a vendégeket a TDM kollégái.

A standon szakmai egyeztetések, megbeszélések is foly-

tak, pl. hazai és külföldi study tourok meghívására került
sor – tájékoztatta szerkesztõségünket Furkóné Szabó Ma-
rianna, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyveze-
tõje.

Tíz év alatt megduplázódott a turisták és a vendégéj-
szakák száma Nyíregyházán. Egyre többen érkeznek a
szabolcsi megyeszékhelyre, ahol a legvonzóbb látniva-
lók az állatpark, a fürdõk és a múzeumok. A nyíregyházi
szálláshelyek pedig sorra nyernek rangos szakmai és kö-
zönségdíjakat. Idén a TOP 50 kiadványban is helyet ka-
pott Nyíregyháza, amely bemutatja a 2019-es év turisz-
tikailag legeredményesebb tíz vidéki városának polgár-
mesterét.

Tömeg a VIDOR Fesztiválon, a Tirpák Fesztiválon, és
két nap alatt több mint 15 ezer látogató a Nemzetközi
Böllérversenyen. Egymásnak adták a kilincset a látogatók
a Seuso-kiállítás idején a múzeumban, illetve Munkácsy
és Szinyei csodálatos festményei is vonzották a turistákat.
Népszerûek a város fürdõi is, de a leglátogatottabb attrak-
ció továbbra is az állatpark, ami úgy tûnik, megunhatat-
lan a hazai és a nemzetközi turisták körében. A folyama-
tos fejlesztéseknek köszönhetõen mindig valami újat ké-
pes bemutatni a Sóstó Zoo. Most például az India-ház
építésébe fognak bele, ahová újabb cápák is kerülnek. A
statisztikák szerint 10 év alatt megduplázódott a turisták
száma Nyíregyházán. A turisztikai szakemberek azt mond-
ják, a számok mögött tudatos, aprólékos munka áll.

TUDATOSAN FELÉPÍTETT KONCEPCIÓ

– Az elmúlt években egy tudatosan felépített turizmus-
fejlesztési koncepció mentén haladtunk. Ez azt jelenti,

hogy egyre-másra megújulnak az attrakcióink az infrast-
ruktúrafejlesztések mellett, ha megnézzük a Nyíregyházi
Állatparkot, akkor egyértelmû, hogy az elmúlt évek beru-
házásai; a Viktória-ház, az Andok kalandok ösvény meg-
építése, a hópárduckifutó, a fõbejárat megújulása, a láto-
gatócentrum elkészítése, mind-mind hozzájárult ahhoz,
hogy Nyíregyháza egyre több turistát vonzzon... – fejtette
ki Furkóné Szabó Marianna ügyvezetõ, a Nyíregyházi Tu-
risztikai Nonprofit Kft. vezetõje.

A megnövekedett turistaszámmal eleinte nem tudtak
lépést tartani a szálláshelyek. A fõszezonban többször ki

lehetett volna tenni a megtelt táblát már Nyíregyháza ha-
tárában. A helyzeten sokat javított, hogy átadták a Hotel
Pangeát, ami az ország egyetlen állatparki szállodája. Majd
tavaly õsszel birtokba vehették a vendégek a 123 szobás,
négycsillagos minõsítésû Hunguest Hotel Sóstót is, amely
közvetlen összeköttetést kapott az élményfürdõvel. Mind-
két szálloda hazai és uniós források segítségével épült fel
Sóstógyógyfürdõn. A fejlesztések meghozták a kívánt ered-
ményeket is, a nyíregyházi szálláshelyek sorra nyertek el
rangos szakmai és közönségdíjakat.  

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A Pangea is bõvítette a kínálatot
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16 ÉS FÉL HEKTÁRNYI SIKERES KÁRMENTESÍTÉS BORBÁNYÁN
A FELHAGYOTT HULLADÉKLERAKÓ HELYÉN 324 EZER DARAB NÖVÉNY HIRDETI A KÖRNYEZETVÉDÕ SZEMLÉLETET

2015-ben fejezõdött be a kármentesítése fitoremediá-
ciós módszerrel a Nyíregyháza-Borbányán található, fel-
hagyott hulladéklerakó területének azon európai uniós
pályázat keretein belül, melyet Nyíregyháza MJV Önkor-
mányzata nyert. A 100 százalékos támogatású pályázat
lehetõséget biztosított arra, hogy növények ültetésével,
víztisztító berendezés kiépítésével, a lerakó alatti talaj-
víz kezelésével tisztítsuk meg a területet, amelyre évti-
zedeken keresztül hordták a különbözõ, ismeretlen ere-
detû hulladékot. Mindez veszélyt jelentett a felszín alatti
vizekre és az ott lakókra is. Fél évtized elteltével kíván-
csiak voltunk arra: elérte-e célját a beavatkozás?

Az önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment 
referatúrájáról kapott információk szerint a projekt kere-
tein belül talajvíz-kitermelõ mûtárgyakat és víztisztító be-
rendezéseket építettek ki, melyek segítségével még haté-
konyabban zajlott a kármentesítés.

VÉDEKEZÉS A FELSZÍN FELETT ÉS ALATT

324 ezer darab növényt ültettek el, melyek a talaj tisz-
tításán kívül a levegõ tisztábbá tételében is szerepet vál-
lalnak. A projekt segítségével közel 16,5 hektár terület kár-
mentesítése valósulhatott meg Nyíregyháza-Borbánya
városrészben, mely nemcsak az itt élõk, hanem az egész
város lakossága számára jelent pozitív változást. Össze-
sen 567 ezer köbméter hulladék kezelése és több mint
150 ezer köbméter felszín alatti víz tisztítása is megtörtént
a beruházás során.

VÁROSSZÉPÍTÕ AKCIÓ – MÉG ZÖLDEBB LEHET NYÍREGYHÁZA
Mintegy 16 teniszpálya teljes felületének füvesítésére

elegendõ fûmagra pályázhatnak idén a városlakók. A
„Szomszéd fûje mindig zöldebb” – ezzel a címmel ugyanis
újra városszépítõ programot hirdetett a NYÍRVV Non-
profit Kft. A lakosság és az intézmények 1 kilogramm fû-
magot és 1 köbméter komposztot igényelhetnek – a kész-
let erejéig.

Idén is folytatja városszépítõ akcióját a NYÍRVV, a köz-
területekre és az ingatlanok elõtti részekre lehet igényelni
1 kilogramm fûmagot, illetve 1 köbméter komposzt-ter-
mõföld keveréket. Az akcióban szeretnék elérni, hogy
minél szebb és még virágosabb legyen Nyíregyháza. Így
idén is, hasonlóan az elõzõ évekhez, összesen mintegy
200 kilogramm fûmagot és 200 köbméter komposztos ter-
mõföldet osztanak ki. A lakosságnak pályáznia kell, a pá-
lyázati adatlapot letölthetik a társaság honlapjáról, illetve
személyesen is kérhetik a Tüzér utcán. A benyújtott pá-
lyázatokat érkezési sorrendben bírálják el. Nemcsak a
kertes házas övezetekben, hanem a bérházak és intézmé-
nyek részére is elérhetõ a pályázat.

MÁRCIUS 4-ÉTÕL

Pályázni 2020. március 4-étõl március 20-áig lehet. A
kérelmezett fûmagot és a komposztot az elbírálás után,

március 25–28. között lehet átvenni a NYÍRVV Kft. telep-
helyén. A kiosztandó sport fûmag keverék gyorsan növõ,
ellenálló tulajdonságú. A komposzt-termõföld laza szer-
kezetû, tápanyagban gazdag keverék. Azok a nyertes pá-
lyázók, akik nem tudják elszállítani a termõföldet, azok-
nak a szállítási költségek ellenében házhoz viszik. A vá-
rosszépítõ akció célja, hogy a lakossággal közösen növel-
jék a város zöld területeit, virágos kertjeit. Ezzel az akció-

val a NYÍRVV Nonprofit Kft. szeretné elérni, hogy Nyír-
egyháza egy még szebb, még élhetõbb, valamint zöldebb
város legyen. A városszépítõ akció következõ eleme a bal-
konföld-akció lesz. Ennek keretében, a társasházi lakó-
övezetekben élõk részére, virágültetéshez, balkonládák nö-
vényesítéséhez szállítanak majd termõföldet és komposzt-
keveréket 71 helyszínre.

(Szerzõ: Bakai Judit)

ELÉRTE A CÉLT

A projekt végén az elvégzett vizsgálatok eredményei
alapján megállapítható volt, hogy a mûszaki beavatkozás
a kitûzött célt elérte, a meghatározott szennyezõanyagok
koncentrációja tartósan a „D” kármentesítési határérték
alá csökkent. Szennyezõdés az egykori illegális lerakó (tó-
meder) területérõl nem jutott ki, a szennyezõanyag-kon-
centrációk környezetükre közvetlen veszélyeztetést nem
jelentenek.

FOLYAMATOS UTÓMONITORING

A mûszaki beavatkozást követõen megkezdõdött a jog-
szabályban elõírt 4 év utómonitoring, mely során 16 mû-
tárgyból álló monitoringhálózat üzemeltetése, monito-
ringvizsgálatok végzése történik néhány szennyezõanyag-
ra, a talajvíz és a talajosodott hulladék tekintetében féléves
gyakorisággal, a fitoremediációs növényzet tekintetében
pedig éves gyakorisággal. Az utómonitoring-vizsgálatok
2021. elsõ félévéig tartanak.

TÉNYLEGES REKULTIVÁLÁS

2019. második félévében végzett monitoringvizsgá-
latok továbbra is igazolják az elvégzett mûszaki beavat-
kozás eredményességét. A felszín alatti vízben vizsgált
szennyezõ anyagok koncentrációja, akárcsak a megelõ-
zõ idõszakban, valamennyi vizsgált ponton és mintában
a megadott „D” kármentesítési határérték alatt maradt,
legtöbb esetben a „B” szennyezettségi határértéket sem
érte el. A telepítés várható természetes fenntartási élet-
ciklusa kb. 25–30 év, ezután a növénytelepítés felszá-
molható, a terület várhatóan korlátozás nélkül haszno-
sítható lesz.

A kármentesítések végzésére kiadott 6/2009. (IV. 14.)
KvVM, EüM, FVM együttes rendeletben talajra és talaj-
vízre vonatkozóan – hatóságilag – megállapítottak egy
küszöbértéket – ez a „B” szennyezettségi határérték –,
amelyet, ha bármely kockázatos anyag túllép, akkor azt
a talajvizet vagy talajt szennyezettnek kell tekinteni. Ez a
határérték nem veszi figyelembe a területhasználatokat,
a szennyezõdés humán egészségügyi vagy környezeti
kockázatát, a szennyezõdés eltávolíthatóságának gazda-
sági megvalósíthatóságát, a földtani háttérértéket stb. Ezért
el kell végezni egy kockázatértékelést, amely eredmé-
nye már figyelembe veszi a szennyezõdés következté-

ben feltárt valamennyi kockázatot, és az így meghatáro-
zott értéket nevezik „D”, vagyis kármentesítési határér-
téknek. Borbánya területén több szennyezõanyag volt,
pl. aromás szénhidrogének, olajszármazékok, bór és ar-
zén, és így ezekre a szennyezõanyagokra külön kocká-
zatértékelést kellett készíteni. A felügyelõség ez alapján
állapította meg  a „D” kármentesítési határértékeket. A
megállapított „D” határérték általában magasabb, mint a
„B” szennyezettségi határérték, de Borbányán már több
szennyezõ komponens vonatkozásában a talajvízben
mérhetõ szennyezõanyagok koncentrációja ezt a jóval
alacsonyabb értéket sem éri el.

HATÁRÉRTÉK ALATT
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KOMPLEX LESZ A NEMSOKÁRA NYÍLÓ USZODA
AZ ÜZEMSZERÛ MÛKÖDÉS ELÕTT SPORTOLÓKKAL INDUL A TESZTÜZEM A BELVÁROSBAN

 

Több évtizedes álom válik valóra Nyíregyházán, hiszen
a vizes sportok (vízilabda, úszás) szerelmesei és a város-
lakók hamarosan birtokba vehetik új otthonukat a Conti-
nental Aréna szomszédságában. A közvélemény számá-
ra a 2019 októberi sajtónyilvános bejárásról megjelent
tudósításokból úgy tûnhetett, hogy az uszoda már hasz-
nálatra kész. Tény, hogy a város legfiatalabb sportkomp-
lexuma ekkor már szinte végleges arcát mutatta, de az
igazi finomhangolások éppen ekkor kezdõdtek el, mint
arról tavaly mi is írtunk. Hol tartunk most? – kérdeztük
Kõhalmi Richárdtól, az AQUA Sport Egyesület elnökétõl,
hiszen ismert tény, hogy az SE a vízilabda TAO pályázati
forrásból valósítja meg a beruházást.

 
A városi sportuszoda kivitelezõje, a KEVIÉP Kft. decem-

ber 23-án jelentette készre az épületet. Ugyanezen a na-
pon megkezdõdött a 30 napos átadás-átvételi eljárás és
az úgynevezett terheletlen üzempróba.

KÖZÖS PÁLYÁZAT
Mint arról korábban beszámoltunk, a Városi Sportuszo-

da építésének elõkészületei 2016-ban indultak Nyíregy-
háza Megyei Jogú Város Önkormányzata és az AQUA
Sport Egyesület együttmûködésének köszönhetõen. A be-
ruházás legfontosabb mérföldköve a Magyar Vízilabda
Szövetség által 2016-ban elfogadott pályázat volt, amely
azonban csupán vízilabdázásra alkalmas uszoda létreho-

zását támogatta, nem pedig egy komplexen felszerelt, úszó-
sportágra is alkalmas létesítmény megvalósítását.

KOMPLEX LÉTESÍTMÉNY
S hogy mi okozta az év végére tervezett átadás meghi-

úsulását? – Az eredeti tervek szerint a beruházás bizonyos
elemeinek megvalósítása egy következõ ütemben történt
volna. Idõközben olyan döntés született, hogy törekedni
kell a nyitásnál a teljes komplexitásra, így egyesületünk
kérelmet nyújtott be az Emberi Erõforrások Minisztériu-
mához a még hiányzó elemek (pl.: napelemes rendszer,
rajtkövek, parkosítás stb.) megvalósításához szükséges for-
rás biztosítása kapcsán. Kérelmünkre a pozitív válasz késõ
õsszel érkezett, míg a támogatói okirat aláírására 2019.
december 20-án került sor. Az épület teljes körû befeje-
zése érdekében egyesületünknek csak ezt követõen volt
lehetõsége a törvényi elõírásokat betartva közbeszerzési
felhívásokat kiírni – tájékoztatott az egyesület elnöke.

ZAJLIK AZ ENGEDÉLYEZTETÉS
Az egyesület, mint projektgazda 2020. február 6-án

beadta az épület használatbavételi engedélyezési eljárást
megindító kérelmét az illetékes hivatal felé. Az eljáró ha-
tóságok helyszíni ellenõrzése ezekben a napokban/hetek-
ben zajlik. Az épület a használatbavételi engedélyét vár-
hatóan március végére kaphatja meg. Ezt követõen a szer-
zõdésben vállaltak szerint az ingatlant 15 napon belül át-
adják Nyíregyháza MJV Önkormányzata részére.

KÖZBESZERZÉSI TENDEREK
– Mint említettem, a megítélt 544 millió forint plusz for-

rás kapcsán a támogatói okirat aláírása 2019. december
20-án történt. Az épület teljes körû befejezése érdekében
egyesületünk csak ezt követõen kezdhette meg a közbe-
szerzési eljárások lefolytatását. Ezek kiírása, értékelése
folyamatosan zajlik. Az eredményhirdetést követõen meg-
indulhat a beszerzési folyamat is. Sajnos, már elõzetesen
látjuk, hogy például az OMEGA rajtkövek esetében a
megrendeléstõl számított 12 hétre vállalják a szállítást és
a beszerelést. Ilyen elhúzódó átfutási idõre számítunk a
napelemrendszer kiépítése kapcsán is – tárta fel Kõhalmi
Richárd a nyitás elhúzódásának okait.

SPORTOLÓK TESZTELIK MAJD
Az AQUA Sport Egyesület elnöke hozzátette, azt, hogy

mikor „csobbanhatnak” az elsõ vendégek az uszodában, nem
õk döntik el; az átadás-átvétel részükrõl április elején meg-
történhet, de azt, hogy üzemszerûen mikortól mûködhet az
uszoda, arról a tulajdonos önkormányzat az üzemeltetõ Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt.-vel közösen fog dönteni. – Az üzem-
szerû mûködés megkezdése elõtt a hatóság elõír egy terhelt
próbaüzemi idõszakot is. A tervek szerint ez a sportolók se-
gítségével történik majd, azaz ebben az idõszakban a vízi-
labda- és úszóedzések már az uszodában zajlanak. Ha ez
sikeres lesz, és minden rendben mûködik az épületben, úgy
gondolom, nem lesz akadálya a nagyközönség fogadásának.

A KÉSZ ERÕSÖDÉSRE KÉSZÜL

A KÉSZ (Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége) aktívan részt kíván venni a Nem-
zetközi Eukarisztikus Kongresszus megva-
lósításában, valamint Trianon 100. évfor-
dulójának megünneplésében. A civil szer-
vezet tagjai ugyanakkor azt is szeretnék
elérni, ha erõsödne a véleményformáló
erejük. Ez derült ki a szervezet nyíregyhá-
zi munkamegbeszélésén a múlt héten.

Szent Pálra utalva, a keresztények, a ke-
resztény szervezetek egységére hívta fel a fi-
gyelmet Makláry Ákos Nyíregyházán. A Ke-

resztény Értelmiségiek Szövetségének elnö-
ke a római katolikus plébánián találkozott a
civil szervezet megyei vezetõivel, tagjaival.
A találkozó legfontosabb célja az volt, hogy
felkészüljenek azokra az eseményekre, me-
lyek a magyar katolikusok számára is nagy
jelentõséggel bírnak. A megbeszélésen a
résztvevõk hangsúlyozták, hogy szeretnék, ha
a KÉSZ jelentõsége növekedne. A nyíregy-
házi alapszervezet vezetõje, Megyesi Mária
elmondta, a megyeszékhelyen 93 tagjuk van,
ám nyitottak az azonos szemlélettel, felelõs-
ségtudattal rendelkezõ emberek irányába.

Én-történetekkel és életmódtanácsok-
kal, betegtalálkozóval töltötték az Endo-
metriózis Világnap nyíregyházi délelõtt-
jét a szombati sóstói rendezvényen. Érin-
tettek, segítõk, szimpatizánsok és társak
vettek részt a Nõi Egészségért Alapítvány
által szervezett programon. 

Salamon Adrienn endometriózisát 2009-
ben diagnosztizálták, de szinte semmilyen
civil segítséget nem kapott, így maga kez-
dett kutakodni és szervezkedni. Akkor a mé-
diában dolgozott, és azt gondolta, hogy
olyan komoly ez a téma, amelyrõl beszélni
kell. Így foglalkozik 10 éve az endomet-
riózissal kapcsolatos edukációval a Nõi
Egészségért Alapítvány élén. Nyíregyházán
– kis létszámmal ugyan, de – mûködik az
Endoklub.

TB ALAPON IS
Az orvostudomány már TB alapon

olyan mûtétekre is képes, melyek nem
járnak nagy feltárásokkal, természetes test-
nyílásokon, vagy laparoszkópos beavat-
kozásokkal végeznek egészségmegõrzõ,
akár életmentõ mûtéteket is.

ENDOMETRIÓZIS NAP
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KORONAVÍRUS A VILÁGON – KINT ÉLÕ MAGYAROK TUDÓSÍTANAK
A világon továbbra is gyorsan terjed az új koronaví-
rus-járvány, ami nagyban érinti az európai országo-
kat. Iskolákat zárnak be, rendezvényeket mondanak
le, korlátozzák a légiközlekedést, a korábban oly nép-

szerû utazási célpont, Olaszország pedig teljes karanténba
került. A fertõzöttek és a gyógyultak száma folyamato-
san változik, szerda reggeli adatok szerint a világban 119
132 új koronavírussal fertõzött beteget azonosítottak, 65

765-en gyógyultak meg, 4284-en pedig elhunytak. Nyír-
egyházáról elszármazottakat, illetve egykori környék-
belieket kértünk meg arra, hogy tudósítsanak nekünk
Európa különbözõ pontjairól.

nálunk az „õrület”, mi most eljöttünk nyaralni Gran
Canariára, kíváncsi vagyok, milyen lesz a közhangulat,
amikor visszaérünk.

HÁGA, HOLLANDIA

– Én személyesen még sok mindent nem tapasztaltam
– a meghosszabbított szállítási idõkön kívül –, de a bará-
tom például a rendezvényiparban dolgozik, ott pedig már
sok bizonytalanság merül fel, ugyanis a szomszédos or-
szágokban is elkezdték törölni a rendezvényeket. Az is-
kolák általában még nyitva vannak, de volt már rá példa
néhány városban, hogy az osztályokat hazaküldték, mert
a tanárok karantén miatt nem hagyhatták el az otthonu-
kat. Hollandia egyik tartományában, Noord-Brabantban
egyébként arra kérik az embereket, hogy különítsék el
magukat, ha torokfájásra, köhögésre vagy náthásságra
panaszkodnak és csak egy gyors bevásárlásra vagy ku-
tyasétáltatásra hagyják el az otthonukat. A rendezvények
egyelõre hivatalosan nincsenek lefújva, de jelentõsen ke-
vesebb jegyet adnak el ezekre a vírus és az utazás koc-
kázatai miatt. Hollandiában például április 27-én ünne-
peljük a Király Napját (King’s Day), ahova a világ min-
den részérõl utaznak be turisták. Arról, hogy meg lesz-e
tartva vagy nem, még nem beszélnek. Ráadásul május
3-án megrendezésre kerül(ne) az F–1 is, ami idén tér
vissza elõször a hollandiai Zandvoortba. A boltokban még
általában meg lehet találni mindent, nem jellemzõ a fel-
halmozás. Bár az összes maszkot és kézfertõtlenítõt el-
kapkodták! Azt hiszem, maszkokat már csak horror áron
lehet online beszerezni. A hírekben folyamatosan tájé-
koztatnak a fejleményekrõl, a betegek számának növe-
kedésérõl, új szabályzatokról stb., de nagy pánikot sze-
rencsére nem keltenek. Viszont egyre többen aggódnak
amiatt, hogy a hatóságok nem veszik komolyan és nem
tesznek elegendõ intézkedést a koronavírussal szemben.
Õszintén szólva, nem sokban változott meg az életünk,
de persze napról napra nõ a bizonytalanság. Készüljünk
vagy ne? Meg tudják fékezni? Mikor? Mikor áll vissza min-
den a régi kerékvágásba? Milyen következményekkel fog
járni, ha a következõ pár hónapban sem tudják megállíta-
ni? Nagyon sokat mi sem tudunk tenni, éljük tovább az
életünket, ahogy eddig is, és majd ha valami konkrét tör-
ténik, akkor ahhoz igazodunk.

SZATMÁRNÉMETI, ROMÁNIA

– Én Szatmárnémetiben élek, taxizom. Itt eddig nem érzé-
keltünk pánikot, de most, hogy bezárták az iskolákat, óvo-
dákat, aki eddig félvállról vette a vírust, azt is megriasztják.
Korlátozzák a fuvarozást, a légi forgalmat. Az elõbb az egyik
utasommal beszélgettünk a járványról, õ egyébként vírusku-
tató és fel van háborodva, mert szerinte ennél sokkal veszé-
lyesebb vírusok is voltak már, mégsem féltünk ennyire. A
boltokban nyugalom van, sokan nevetnek azokon, akik nagy
szatyrokkal jönnek ki. A moldvai részen azonban megindult
a felvásárlás, ott elkezdték felhalmozni az élelmiszereket.

A járvány terjedése a világban

CASARSA, OLASZORSZÁG

– Kedd óta nagyon bedurvultak a dolgok Olaszország-
ban. Február 24-én indult ez a mizéria, miután az elsõ ese-
teket azonosították Lombardia tartományban. Már akkor
bezárták az iskolákat, ami a szülõknek nagy nehézséget
jelentett, hiszen nekünk ugyanúgy el kellett menni dolgoz-
ni, vagy pedig maradt a szabadság, esetleg a drága
bébiszitter. Reménykedtünk abban, hogy két hét alatt vége
lesz ennek az egésznek, igazából az emberek nem is vet-
ték komolyan a járványt. Hétfõig még utazgattak, aztán
egyszer csak egész Olaszország vörös zóna alá került, vagyis
karantén van mindenhol. Most rendõrök állnak az utcá-
kon, elmaradnak a keresztelõk, esküvõk, nincs mise és még
temetés sem. Április 3-ig az iskolák biztosan zárva lesznek.
A kereskedelem persze nem áll le, én is és a férjem is dol-
gozunk. A férjem ráadásul egy boltban, ahol a 10 alkalma-
zottra jut két maszk. Így persze õk sincsenek biztonságban,
hiszen az olaszok még mindig nem veszik komolyan a ka-
rantént, nem maradnak otthon, képesek kimenni a boltba 3
paradicsomért is. A síparadicsomok még a hétvégén is tele
voltak, a tengerparti bárok pedig úgyszintén. Egyre több a
beteg, ami miatt mindig újabb és újabb 3 hétnyi korlátozás
lép életbe. Ez már nagyon nehéz, fõleg a gyerekeknek, de
kezdünk beletörõdni, nem tehetünk mást. Már tõlünk hat
kilométerre is találtak koronavírusos embert. Itt azt mond-
ják, hogy a maszk csak bohóckodás, az nem véd meg a
vírustól. Az a fontos, hogy minél gyakrabban mossunk
kezet és ne érintsük meg az arcunkat, az orrunkat. Ezt
csináljuk mi is. Ami tény, hogy háborús állapotok ural-
kodnak itt, és egyelõre nem látjuk a végét.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ZÜRICH, SVÁJC

– Bár a média is egyre többet foglalkozik a koronaví-
russal, de szerencsére nincs pánik. Ami változott, hogy
az iskolákban, munkahelyeken, közintézményekben a
gyakori kézmosásra, és annak helyes használatára fi-
gyelmeztetnek. Az emberek pedig óvatosabbak lettek:
kerülik a kézfogást, ami azért is szokatlan, hiszen itt ez
egy elterjedt üdvözlési forma nemcsak a férfiak, hanem
a nõk körében is, sõt, még a gyerekeknél is. Az 1000
fõnél nagyobb rendezvényeket egyébként lemondták,
a svájciak kerülik a tömeget. Hétvégén például elmen-
tünk a gyerekekkel egy beltéri játszóházba, ami, míg
korábban mindig nagyon zsúfolt volt, most alig talál-
koztunk valakivel.

LONDON, ANGLIA

– A koronavírus megjelenése óta nem tapasztalunk lé-
nyeges változásokat. A boltokban nincs készlethiány, bár
vannak olyan termékek, amikbõl szembetûnõen keve-
sebb van a polcokon. Ilyen a WC-papír, a papír zseb-
kendõ és a törlõkendõ, kézfertõtlenítõt viszont alig lehet
kapni. Ha valaki online végezné el a nagybevásárlását,
annak a megszokott következõ napi kiszállítás helyett
pár napot vagy akár egy hetet is biztosan várnia kell. A
koronavírus feltûnése minket fõleg a munkában érint. A
nagy nemzetközi cégek ugyanis mivel alapból fel van-
nak készülve az ilyen helyzetekre, annak érdekében,
hogy vészhelyzet esetén se legyen fennakadás a munka-
végzésben, elkezdték tesztelni, hogy milyen lenne, ha
sok embernek kellene – egyszerre – otthonról dolgozni.
Ezért sok helyen a munkavállalók 50 százaléka egy he-
tet otthonról dolgozik, aztán csere, és a másik 50 száza-
lék próbálja ki a home office-t.

KÖLN, NÉMETORSZÁG

– Szerencsére a koronavírus nem változtatta meg a
mindennapjainkat. Annyi, hogy a bevásárlásra viszont
figyelnünk kell, ugyanis a boltokat kifosztották egyik nap-
ról a másikra. Tucat számra vitték a konzerveket, a lisz-
tet, a cukrot, a tésztát, a WC-papírt, a szappant és persze
a fertõtlenítõszereket. Pont két héttel ezelõtt kezdõdött
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KORONAVÍRUS: ÁTÍRJA A MINDENNAPJAINKAT A JÁRVÁNY

AZ IDÕSEK ÉS BETEGEK VÉDELMÉBEN

ÓVINTÉZKEDÉSEK, LÁTOGATÁSI TILALOM,
LEMONDOTT PROGRAMOK

Újabb koronavírus-fertõzötteket diagnosztizáltak Ma-
gyarországon a hét folyamán. A COVID-19 fertõzésrõl a
legfrissebb hírek a kormányzati tájékoztató portálon, a
koronavirus.gov.hu oldalon olvashatók. Az óvintézkedé-
sek Nyíregyházát is érintik.

Látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti fõorvos
Magyarország valamennyi fekvõbeteg-ellátó és bentlaká-
sos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében.  A vissza-
vonásig érvényes látogatási tilalom a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház  vala-
mennyi tagintézményének (Jósa András Oktatókórház,
Sóstói úti kórház, Sántha Kálmán Szakkórház, Mátészal-
kai Kórház, Fehérgyarmati Kórház és Gyógyfürdõ, Vásáros-
naményi Kórház) összes gyógyító osztályát is érinti – a
kórház tájékoztatása szerint.

ELMARADNAK AZ ÜNNEPSÉGEK
Nyíregyháza Sajtószolgálata pedig azt közölte, a vá-

ros  vezetésének döntése alapján a lakosság védelmében,
a vírusos megbetegedések megelõzése érdekében Nyír-
egyházán valamennyi, az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc tiszteletére tervezett megemlékezés elmarad.
A döntés értelmében elmarad március 13-án (pénteken) a
megemlékezés a ’48-as Sírkertben, a Petõfi téren és az
emléktábláknál. Elmarad a Kodály Zoltán Általános Isko-
lába tervezett péntek esti ünnepi hangverseny is. Március

15-én (vasárnap) nem rendezik meg az önkormányzati
Kossuth téri ünnepséget és a múzeumi kísérõrendezvényt,
az ünnepi családi programot sem. Aki mégis szeretné le-
róni tiszteletét az ünnep alkalmából, az valamennyi hely-
színen egyéni koszorúzással teheti azt meg, mint ahogy a
város vezetése is élni fog ezzel a lehetõséggel – áll a köz-
leményben. A lemondás vonatkozik a Lengyel-Magyar
Barátság Napja tiszteletére szervezett március 20-ai meg-
emlékezésre is.

SORON KÍVÜLI HIGIÉNIAI INTÉZKEDÉSEK
A koronavírus terjedésének megelõzése érdekében, az

országos tiszti fõorvos és a Nemzeti Népegészségügyi
Központ ajánlásai alapján soron kívüli higiéniai intézke-
déseket vezetett be országszerte utasai és munkavállalói
védelmében – errõl tájékoztatta szerkesztõségünket kér-
désünkre a Volánbusz, melyben a helyi és helyközi jára-
tok fertõtlenítésére voltunk kíváncsiak. Az intézkedések
keretében fokozottan takarítják az autóbusz-állomáso-
kat és a jármûveket, vírusölõ szerrel mossák le a kapasz-
kodókat, kézfertõtlenítõ szerrel látják el a munkahelyi
mosdókat és tisztálkodóhelyiségeket. Mint írják, a beve-
zetett intézkedésekkel elsõdleges céljuk a megelõzés. A
fokozott takarításhoz felhasznált eszközök, valamint a
kézfertõtlenítõk beszerzéséhez szükséges többletforrást
vállalatuk a soron kívüli intézkedések ideje alatt folya-
matosan biztosítja.

Dr. Müller Cecília országos tiszti fõorvos az Operatív
Törzs keddi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, hogy „még
bõven számolnunk kell” Európában a járvány terjedésé-
vel. A tiszti fõorvos március 8-ától Magyarország vala-
mennyi fekvõbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szol-
gáltatást nyújtó intézményében látogatási tilalmat ren-
delt el az új koronavírus miatt.

Az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés
súlyos formája elsõsorban az idõs és/vagy egyéb megbete-
gedésben szenvedõket érinti. A fertõzés a zárt közösségek-
ben, intézményekben képes gyorsan elterjedni, és nagy-
számú, súlyos, esetleg végzetes kimenetelû megbetegedést
okozni. Az intézkedés meghozatalára a fokozott védelem-
re szoruló csoportba tartozók életének és egészségének
védelme, fertõzõdésük megelõzése érdekében volt szük-
ség. A látogatási tilalom nem érinti a különösen méltányo-
landó eseteket, például a végstádiumban lévõ betegektõl
való elbúcsúzást. Ilyenkor azonban a szolgáltató köteles
megfelelõ védõöltözetet biztosítani a látogatóknak. A tila-
lom március 8. napjától visszavonásig érvényes.

VANNAK KIVÉTELEK

A kórházlátogatásokkal kapcsolatban elmondta, ezek-
ben az esetekben is vannak kivételek. Példaként emlí-
tette, hogy a súlyos állapotú, önmagát ellátni nem ké-
pes beteg melletti tartózkodás megengedett. Kiskorú
mellett ott lehet az egyik szülõ, és a szülõ nõ mellett is
jelen lehet egy általa kiválasztott személy. Ezekben az
esetekben azonban gondoskodni kell az egyéni véde-
lemrõl – tette hozzá. Müller Cecília arra kérte a hozzá-
tartozókat, járjanak el felelõsen rokonaik felkeresése-
kor. Mint mondta, a tapasztalatok azt mutatják, hogy az
idõs emberekre nézve különösen veszélyes az új koro-
navírus, ezért kell kellõ körültekintés a látogatáskor.

EZ NEM KARANTÉN
A szociális intézményekrõl szólva hangsúlyozta, a lá-

togatási tilalom nem karantén, de ilyenkor a látogatás
nem ajánlott, az intézményt pedig az ott lakók el is hagy-
hatják.

MINDEN KÜLFÖLDÖN JÁRT
VÉRADÓT KIZÁRNAK

Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) minden
olyan véradót kizár 30 napra a véradásból, aki február
5. után külföldön járt. A kiszûrés a külföldi terület el-
hagyásának idõpontjától kezdõdik.

Az OVSZ szerdán, az MTI-hez eljuttatott közlemé-
nye szerint azok a véradók, akik az elmúlt 30 napban
külföldön jártak, a véradás területére sem léphetnek be.

Amennyiben a terület elhagyását követõen 30 na-
pon belül nem jelentkeznek fertõzésre utaló panaszok,
úgy ismét jelentkezhetnek véradásra.

Hangsúlyozták, az egészségügyi intézmények vér-
készítményekkel való ellátása folyamatos feladatuk, vér-
készítmények nélkül sok esetben a gyógyítás kivitelez-
hetetlen, ezért kérnek mindenkit, aki egészségesnek érzi
magát és a fenti korlátozással nem érintett, hogy a kö-
vetkezõ idõszakban vegyen részt véradóeseményei-
ken.

PLUSZ KOCSIKAT ÁLLÍTOTT
SZOLGÁLATBA AZ OMSZ

Minden megyében és a fõvárosban is plusz kocsikat
állított szolgálatba az Országos Mentõszolgálat (OMSZ),
hogy biztosítsák a koronavírus-fertõzés gyanúja miatti
kórházba szállításokat – mondta a szervezet szóvivõje
az M1 aktuális csatorna vasárnap esti mûsorában.

Gyõrfi Pál kiemelte: az OMSZ története során min-
dig fel volt készülve arra, hogy fertõzõ betegeket lás-
son el, jelenleg is minden mentõautónak tartozéka az
ehhez szükséges védõfelszerelés. Hozzátette: arra is
felkészültek, hogy kórházba szállítsák azokat az embe-
reket, akiknél felmerül a koronavírus-fertõzés gyanúja.
Ezért minden megyében plusz kocsikat állítottak szol-
gálatba, és a fõvárosban is több ilyen autó mûködik –
emelte ki.

TÁJÉKOZTATÓ VIDEÓ KÉSZÜLT
A szóvivõ közremûködésével készült tájékoztató vi-

deó kapcsán Gyõrfi Pál a higiénés szabályok betartásá-
nak fontosságára hívta fel a figyelmet, amelyek nem-
csak a koronavírus, hanem az influenza és a nátha el-
len is használatosak. Hangsúlyozta: Magyarországon
250 éves múltra visszatekintõ közegészségügyi és jár-
ványügyi szervezet dolgozik, van egy koordináltan
mûködõ magyar egészségügyi hálózat és van egy erõs
kormányzati szándék a biztonság garantálására.

Azt tanácsolta: kövessék az Operatív Törzs minden-
napos információit, minden naprakész hír elérhetõ a
koronavirus.gov.hu oldalon.

  (Forrás: koronavirus.gov.hu)

Fotók: internet



Cimbalom utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.

1 13521/10 Cimbalom 1
2 13521/11 Cimbalom 1/A
3 13515/2 Cimbalom 2
4 13521/9 Cimbalom 3
5 13515/3 Cimbalom 4
6 13521/8 Cimbalom 5
7 13515/4 Cimbalom 6
8 13521/7 Cimbalom 7
9 13515/5 Cimbalom 8

10 13521/38 Cimbalom 9
11 13515/6 Cimbalom 10
12 13521/6 Cimbalom 11
13 13515/7 Cimbalom 12
14 13521/5 Cimbalom 13
15 13515/8 Cimbalom 14
16 13521/4 Cimbalom 15
17 13515/9 Cimbalom 16
18 13521/3 Cimbalom 17
19 13515/10 Cimbalom 18
20 13521/2 Cimbalom 19
21 13515/11 Cimbalom 20
22 13521/1 Cimbalom 21
23 13515/12 Cimbalom 22
24 13515/14 Cimbalom 22/A
25 13515/13 Cimbalom 22/B
26 13516 Cimbalom 22/C
27 13515/22 Cimbalom 22/D
28 13520/2 Cimbalom 23
29 13517 Cimbalom 24
30 13520/1 Cimbalom 25
31 13521/39 Cimbalom 27
32 13518/10 Cimbalom 28
33 13521/33 Cimbalom 29
34 13518/8 Cimbalom 30
35 13521/34 Cimbalom 31
36 13518/7 Cimbalom 32
37 13521/35 Cimbalom 33
38 13518/6 Cimbalom 34
39 13521/27 Cimbalom 35
40 13518/3 Cimbalom 36
41 13518/5 Cimbalom 38
42 13518/1 Cimbalom 40

Hárfa utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.

1 13515/15 Hárfa 1
2 13502 Hárfa 2
3 13515/16 Hárfa 3
4 13501/1 Hárfa 4
5 13515/17 Hárfa 5
6 0887/23 Hárfa 6
7 0887/12 Hárfa 6/A
8 13515/21 Hárfa 7
9 0887/11 Hárfa 8

10 0880/22 Hárfa 9
11 0887/24 Hárfa 10
12 0880/43 Hárfa 11
13 0887/25 Hárfa 12
14 0880/50 Hárfa 13
15 0887/10 Hárfa 14
16 0880/51 Hárfa 15
17 0887/9 Hárfa 16
18 0880/52 Hárfa 17
19 0887/8 Hárfa 18
20 0880/14 Hárfa 19
21 0887/7 Hárfa 20
22 0887/25 Hárfa 20/A
23 0880/15 Hárfa 21
24 0887/6 Hárfa 22
25 0880/16 Hárfa 23
26 0887/14 Hárfa 24
27 0880/47 Hárfa 25
28 0887/13 Hárfa 26
29 0880/17 Hárfa 27
30 0887/18 Hárfa 28
31 0880/68 Hárfa 29
32 0887/4 Hárfa 30
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33 0880/69 Hárfa 31
34 0887/3 Hárfa 32
35 0880/18 Hárfa 33
36 0887/2 Hárfa 34
37 0880/19 Hárfa 35
38 0880/69 Hárfa 35/A
39 0887/19 Hárfa 36
40 0880/20 Hárfa 37
41 0885/1 Hárfa 38
42 0880/71 Hárfa 39
43 0885/2 Hárfa 40
44 0880/70 Hárfa 41
45 0880/71 Hárfa 41/A
46 0885/3 Hárfa 42
47 0880/72 Hárfa 43
48 0885/4 Hárfa 44
49 0880/73 Hárfa 45
50 0885/5 Hárfa 46
51 0880/26 Hárfa 47
52 0885/6 Hárfa 48
53 0880/74 Hárfa 49
54 0885/34 Hárfa 50
55 0885/35 Hárfa 50/A
56 0880/79 Hárfa 51
57 0885/8 Hárfa 52
58 0880/80 Hárfa 53
59 0885/9 Hárfa 54
60 0882/12 Hárfa 55
61 0885/10 Hárfa 56
62 0882/11 Hárfa 57
63 0885/11 Hárfa 58
64 0885/12 Hárfa 60
65 0885/13 Hárfa 62
66 0885/14 Hárfa 64
67 0885/15 Hárfa 66
68 0885/16 Hárfa 68
69 0885/17 Hárfa 70
70 0885/18 Hárfa 72
71 0885/19 Hárfa 74
72 0885/20 Hárfa 76
73 0885/21 Hárfa 78
74 0885/22 Hárfa 80
75 0885/24 Hárfa 82
76 0885/25 Hárfa 84
77 0885/26 Hárfa 86
78 0885/27 Hárfa 88
79 0885/28 Hárfa 90
80 0885/29 Hárfa 92
81 0885/30 Hárfa 94
82 0885/32 Hárfa 96
83 0885/33 Hárfa 98
84 0884/6 Hárfa 100
85 0884/2 Hárfa 102
86 0884/6 Hárfa 104
87 0884/3 Hárfa 104/A

Hosszúháti út
Sorsz. hrsz. közterület házsz.

1 13597 Hosszúháti 1
2 13620 Hosszúháti 1/A
3 13522/5 Hosszúháti 2
4 13596 Hosszúháti 3
5 13532 Hosszúháti 4
6 13595 Hosszúháti 5
7 13531/2 Hosszúháti 6
8 13594 Hosszúháti 7
9 13531/1 Hosszúháti 8

10 13593 Hosszúháti 9
11 13530 Hosszúháti 10
12 13592 Hosszúháti 11
13 13529 Hosszúháti 12
14 13564 Hosszúháti 13
15 13528 Hosszúháti 14
16 13563 Hosszúháti 15
17 13527/2 Hosszúháti 16
18 13562 Hosszúháti 17
19 13527/1 Hosszúháti 18
20 13561 Hosszúháti 19
21 13526/2 Hosszúháti 20
22 13526/1 Hosszúháti 20/A

23 13560 Hosszúháti 21
24 13525 Hosszúháti 22
25 13559 Hosszúháti 23
26 13524 Hosszúháti 24
27 13558 Hosszúháti 25
28 13523 Hosszúháti 26
29 13557 Hosszúháti 27
30 13514 Hosszúháti 28
31 13556 Hosszúháti 29
32 13513 Hosszúháti 30
33 13555 Hosszúháti 31
34 13512 Hosszúháti 32
35 13554 Hosszúháti 33
36 13511 Hosszúháti 34
37 13553 Hosszúháti 35
38 13510 Hosszúháti 36
39 13550/2 Hosszúháti 37
40 13550/1 Hosszúháti 37/A
41 13509 Hosszúháti 38
42 13548 Hosszúháti 39
43 13508/1 Hosszúháti 40
44 13508/2 Hosszúháti 40/A
45 13547 Hosszúháti 41
46 13507 Hosszúháti 42
47 13546 Hosszúháti 43
48 13506 Hosszúháti 44
49 13545 Hosszúháti 45
50 13505 Hosszúháti 46
51 13544 Hosszúháti 47
52 13504 Hosszúháti 48
53 13515/15 Hosszúháti 48/A
54 13541 Hosszúháti 49
55 13502 Hosszúháti 50
56 13540/2 Hosszúháti 51
57 13501/3 Hosszúháti 52
58 13540/1 Hosszúháti 53
59 13501/4 Hosszúháti 54
60 13539 Hosszúháti 55
61 13501/5 Hosszúháti 56
62 13538/1 Hosszúháti 57
63 13501/6 Hosszúháti 58
64 13538/2 Hosszúháti 59
65 13501/7 Hosszúháti 60
66 13537 Hosszúháti 61
67 13501/8 Hosszúháti 62
68 13536/6 Hosszúháti 63
69 13536/8 Hosszúháti 63/A
70 13501/9 Hosszúháti 64
71 13536/4 Hosszúháti 65
72 13536/2 Hosszúháti 65/A
73 13536/3 Hosszúháti 65/B
74 13501/10 Hosszúháti 66
75 13535 Hosszúháti 67
76 0891/3 Hosszúháti 68-72
77 13536/1 Hosszúháti 69
78 0906/7 Hosszúháti 71
79 0906/2 Hosszúháti 73
80 0906/7 Hosszúháti 73/A
81 0891/4 Hosszúháti 74
82 0906/6 Hosszúháti 75
83 0891/5 Hosszúháti 76
84 0906/5 Hosszúháti 77
85 0893 Hosszúháti 78
86 0906/3 Hosszúháti 79
87 0861/16 Hosszúháti 80
88 0904/1 Hosszúháti 81
89 0861/15 Hosszúháti 82
90 0902/5 Hosszúháti 83
91 0860/30 Hosszúháti 84
92 0902/4 Hosszúháti 85
93 0860/2 Hosszúháti 86
94 0902/3 Hosszúháti 87
95 0857/5 Hosszúháti 88
96 0902/8 Hosszúháti 89
97 0857/1 Hosszúháti 90
98 0902/2 Hosszúháti 91
99 0854/21 Hosszúháti 92

100 0901/19 Hosszúháti 93
101 0852/11 Hosszúháti 94
102 0901/2 Hosszúháti 95
103 0852/10 Hosszúháti 96
104 0899/11 Hosszúháti 97
105 0852/9 Hosszúháti 98
106 0899/10 Hosszúháti 99
107 0852/8 Hosszúháti 100
108 0899/9 Hosszúháti 101
109 0899/8 Hosszúháti 103
110 0899/7 Hosszúháti 105
111 0898/12 Hosszúháti 107
112 0898/11 Hosszúháti 109
113 0898/10 Hosszúháti 111
114 0898/9 Hosszúháti 113
115 0898/7 Hosszúháti 115
116 0898/6 Hosszúháti 117
117 0898/5 Hosszúháti 119
118 0898/4 Hosszúháti 121
119 0898/3 Hosszúháti 123
120 0898/2 Hosszúháti 125
121 0898/1 Hosszúháti 127
122 0896/11 Hosszúháti 129
123 0896/4 Hosszúháti 131
124 0896/11 Hosszúháti 131/A
125 0896/3 Hosszúháti 133
126 0896/9 Hosszúháti 135
127 0896/2 Hosszúháti 137

Samóka utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.

1 0901/6 Samóka 1
2 0901/5 Samóka 2
3 0901/3 Samóka 3
4 0901/9 Samóka 3/A
5 0901/11 Samóka 3/B
6 0901/14 Samóka 3/C
7 0901/15 Samóka 3/D
8 0901/16 Samóka 3/E
9 0901/17 Samóka 3/F

10 0899/3 Samóka 4
11 0899/5 Samóka 4/A
12 0899/11 Samóka 4/B
13 0899/2 Samóka 5
14 0899/11 Samóka 5/A
15 0875/5 Samóka 5/B
16 0901/2 Samóka 6
17 0901/19 Samóka 6/A
18 0901/18 Samóka 6/B
19 0860/2 Samóka 7
20 0860/3 Samóka 8
21 0860/33 Samóka 8/A
22 0860/34 Samóka 8/B
23 0860/35 Samóka 8/C
24 0857/6 Samóka 9
25 0857/4 Samóka 9/A
26 0856/7 Samóka 9/B
27 0856/49 Samóka 9/C
28 0856/48 Samóka 9/D
29 0856/47 Samóka 9/E
30 0860/4 Samóka 10
31 0860/5 Samóka 11
32 0860/38 Samóka 11/A
33 0860/39 Samóka 11/B
34 0860/44 Samóka 11/C
35 0860/40 Samóka 11/D
36 0860/6 Samóka 12
37 0860/54 Samóka 12/A
38 0860/55 Samóka 12/B
39 0860/7 Samóka 13
40 0860/8 Samóka 14
41 0860/41 Samóka 14/A
42 0860/26 Samóka 15
43 0860/25 Samóka 16
44 0860/47 Samóka 16/A
45 0860/9 Samóka 17
46 0860/10 Samóka 18
47 0860/24 Samóka 18/A
48 0860/29 Samóka 18/B
49 0860/28 Samóka 19
50 0856/6 Samóka 20
51 0856/43 Samóka 20/A
52 0856/44 Samóka 20/B

53 0856/46 Samóka 20/C
54 0860/12 Samóka 21
55 0860/23 Samóka 21/A
56 0860/13 Samóka 22
57 0860/22 Samóka 22/A
58 0860/14 Samóka 22/B
59 0860/56 Samóka 23
60 0856/41 Samóka 23/A
61 0860/57 Samóka 24
62 0856/40 Samóka 24/A
63 0860/58 Samóka 25
64 0856/39 Samóka 25/A
65 0856/38 Samóka 25/B
66 0856/37 Samóka 25/C
67 0856/35 Samóka 25/D
68 0860/19 Samóka 26
69 0860/18 Samóka 26/A
70 0860/20 Samóka 26/B
71 0859/6 Samóka 26/C
72 0859/13 Samóka 26/D
73 0859/14 Samóka 26/E
74 0859/8 Samóka 27
75 0859/9 Samóka 27/A
76 0859/10 Samóka 27/B
77 0859/4 Samóka 28
78 0856/4 Samóka 28/A
79 0859/12 Samóka 28/B
80 0859/5 Samóka 28/C
81 0859/11 Samóka 28/D

Verescsárda dûlõ
Sorsz. hrsz. közterület házsz.

1 0923/59 Verescsárda 1
2 0926/8 Verescsárda 2
3 0923/60 Verescsárda 3
4 0926/6 Verescsárda 4
5 0926/7 Verescsárda 4/A
6 0923/31 Verescsárda 5
7 0926/2 Verescsárda 6
8 0923/56 Verescsárda 7
9 0926/3 Verescsárda 8

10 0926/4 Verescsárda 8/A
11 0923/24 Verescsárda 9
12 0928/5 Verescsárda 10
13 0923/25 Verescsárda 11
14 0928/14 Verescsárda 12
15 0923/26 Verescsárda 13
16 0928/15 Verescsárda 14
17 0923/43 Verescsárda 15
18 0928/18 Verescsárda 16
19 0923/42 Verescsárda 17
20 0928/19 Verescsárda 18
21 0928/20 Verescsárda 18/A
22 0923/41 Verescsárda 19
23 0928/21 Verescsárda 20
24 0923/40 Verescsárda 21
25 0928/22 Verescsárda 22
26 0923/67 Verescsárda 23
27 0928/11 Verescsárda 24
28 0923/38 Verescsárda 25
29 0928/12 Verescsárda 26
30 0923/63 Verescsárda 27
31 0928/13 Verescsárda 28
32 0923/35 Verescsárda 29
33 0928/16 Verescsárda 30
34 0923/34 Verescsárda 31
35 0928/24 Verescsárda 32
36 0928/23 Verescsárda 32/A
37 0923/8 Verescsárda 33
38 0923/34 Verescsárda 33/A
39 0923/35 Verescsárda 33/B
40 0923/62 Verescsárda 33/C
41 0928/4 Verescsárda 34
42 0928/9 Verescsárda 34/A
43 0923/7 Verescsárda 35
44 0930/15 Verescsárda 36
45 0923/37 Verescsárda 37
46 0930/2 Verescsárda 38
47 0923/17 Verescsárda 39
48 0930/12 Verescsárda 40
49 0923/68 Verescsárda 41
50 0930/14 Verescsárda 42
51 0923/14 Verescsárda 43
52 0930/3 Verescsárda 44

53 0923/13 Verescsárda 45
54 0930/4 Verescsárda 46
55 0930/13 Verescsárda 46/A
56 0930/12 Verescsárda 46/B
57 0923/12 Verescsárda 47
58 0930/19 Verescsárda 48
59 0930/18 Verescsárda 48/A
60 0923/11 Verescsárda 49
61 0930/10 Verescsárda 50
62 0923/10 Verescsárda 51
63 0930/9 Verescsárda 52
64 0923/19 Verescsárda 53
65 0930/8 Verescsárda 54
66 0124/61 Verescsárda 55
67 0923/43 Verescsárda 55/A
68 0923/44 Verescsárda 55/B
69 0930/7 Verescsárda 56
70 0923/46 Verescsárda 57
71 0930/5 Verescsárda 58
72 0923/47 Verescsárda 59
73 0930/6 Verescsárda 60
74 0923/56 Verescsárda 61
75 0923/52 Verescsárda 61/A
76 0923/3 Verescsárda 63
77 0923/64 Verescsárda 65-69
78 0923/65 Verescsárda 71
79 0923/20 Verescsárda 73
80 0921/29 Verescsárda 75
81 0921/14 Verescsárda 77
82 0921/15 Verescsárda 79
83 0921/16 Verescsárda 81
84 0921/17 Verescsárda 81/A
85 0921/19 Verescsárda 83
86 0921/4 Verescsárda 85
87 0921/28 Verescsárda 87
88 0921/3 Verescsárda 89
89 0921/25 Verescsárda 91

Benehalom dûlõ
Sorsz. hrsz. közterület házsz.

1 0854/21 Benehalom 1
2 0854/15 Benehalom 1/A
3 0854/21 Benehalom 1/B
4 0854/46 Benehalom 1/C
5 0854/47 Benehalom 1/D
6 0854/48 Benehalom 1/E
7 0854/49 Benehalom 1/F
8 0854/42 Benehalom 1/G
9 0854/41 Benehalom 1/H

10 0854/40 Benehalom 1/I
11 0854/38 Benehalom 1/J
12 0854/24 Benehalom 1/K
13 0852/12 Benehalom 2
14 0852/13 Benehalom 2/A
15 0852/14 Benehalom 2/B
16 0852/17 Benehalom 2/C
17 0852/19 Benehalom 2/D
18 0852/22 Benehalom 2/E
19 0852/23 Benehalom 2/F
20 0852/25 Benehalom 2/G
21 0854/45 Benehalom 3
22 0854/14 Benehalom 3/A
23 0854/44 Benehalom 3/B
24 0854/13 Benehalom 3/C
25 0854/26 Benehalom 3/D
26 0854/12 Benehalom 3/E
27 0854/27 Benehalom 3/F
28 0854/30 Benehalom 3/G
29 0852/26 Benehalom 4
30 0852/27 Benehalom 4/A
31 0852/28 Benehalom 4/B
32 0852/29 Benehalom 4/C
33 0852/31 Benehalom 4/D
34 0852/33 Benehalom 4/E
35 0852/36 Benehalom 4/F
36 0852/37 Benehalom 4/G
37 0854/31 Benehalom 5
38 0854/32 Benehalom 5/A
39 0854/33 Benehalom 5/B
40 0852/38 Benehalom 6
41 0852/39 Benehalom 6/A
42 0851/16 Benehalom 6/B
43 0851/15 Benehalom 6/C
44 0851/13 Benehalom 6/D

45 0851/12 Benehalom 6/E
46 0851/11 Benehalom 6/F
47 0854/34 Benehalom 7
48 0851/8 Benehalom 8
49 0851/2 Benehalom 8/A
50 0851/3 Benehalom 8/B
51 0850/2 Benehalom 8/C
52 0850/1 Benehalom 8/D
53 0849/6 Benehalom 8/E
54 0854/36 Benehalom 9
55 0854/7 Benehalom 10
56 0854/6 Benehalom 11
57 0854/18 Benehalom 11/A
58 0854/3 Benehalom 12
59 0854/2 Benehalom 13
60 0856/3 Benehalom 14
61 0847/2 Benehalom 15
62 0843/1 Benehalom 15/A
63 0843/2 Benehalom 15/B
64 0849/5 Benehalom 15/C
65 0847/25 Benehalom 15/D
66 0847/20 Benehalom 15/E
67 0847/22 Benehalom 15/F
68 0847/3 Benehalom 16
69 0847/4 Benehalom 17
70 0847/26 Benehalom 17/A
71 0849/7 Benehalom 18
72 0849/6 Benehalom 18/A
73 0850/1 Benehalom 18/B
74 0850/2 Benehalom 18/C
75 0851/18 Benehalom 18/D
76 0851/20 Benehalom 18/E
77 0851/8 Benehalom 18/F
78 0847/27 Benehalom 19/A
79 0847/5 Benehalom 19/B
80 0847/28 Benehalom 19/C
81 0847/6 Benehalom 19/D
82 0847/29 Benehalom 19/E
83 0847/46 Benehalom 19/F
84 0847/47 Benehalom 19/G
85 0847/48 Benehalom 19/H
86 0847/31 Benehalom 19/I
87 0851/11 Benehalom 20
88 0851/12 Benehalom 20/A
89 0851/13 Benehalom 20/B
90 0851/15 Benehalom 20/C
91 0851/16 Benehalom 20/D
92 0852/2 Benehalom 20/E
93 0852/38 Benehalom 20/F
94 0852/3 Benehalom 20/G
95 0852/4 Benehalom 21
96 0852/5 Benehalom 21/A
97 0852/6 Benehalom 21/B
98 0852/14 Benehalom 22
99 0852/13 Benehalom 22/A

100 0847/11 Benehalom 23
101 0852/7 Benehalom 24
102 0847/13 Benehalom 25
103 0896/2 Benehalom 26
104 0847/45 Benehalom 27
105 0896/8 Benehalom 28
106 0896/7 Benehalom 28/A
107 0896/6 Benehalom 28/B
108 0896/5 Benehalom 28/C
109 0896/10 Benehalom 28/D
110 0847/15 Benehalom 29
111 0896/12 Benehalom 30
112 0847/17 Benehalom 31
113 0847/45 Benehalom 33

Darázs dûlõ
Sorsz. hrsz. közterület házsz.

1 0946/2 Darázs 1
2 0943/2 Darázs 2
3 0941/11 Darázs 3
4 0941/10 Darázs 4
5 0941/13 Darázs 5
6 0941/12 Darázs 6
7 0941/3 Darázs 6/A
8 0941/8 Darázs 6/B
9 0941/15 Darázs 6/C

10 0941/2 Darázs 7
11 0939/10 Darázs 7/A
12 0935/4 Darázs 8

13 0935/5 Darázs 8/A
14 0935/10 Darázs 8/B
15 0935/9 Darázs 8/C
16 0935/3 Darázs 9
17 0935/15 Darázs 9/A
18 0939/3 Darázs 10
19 0939/2 Darázs 11
20 0935/2 Darázs 12
21 0935/17 Darázs 12/A
22 0933/6 Darázs 13
23 0933/5 Darázs 14
24 0933/22 Darázs 14/A
25 0931/7 Darázs 15
26 0931/22 Darázs 15/A
27 0931/6 Darázs 16
28 0931/15 Darázs 16/A
29 0931/14 Darázs 17
30 0931/5 Darázs 18
31 0931/4 Darázs 19
32 0931/17 Darázs 19/A
33 0933/4 Darázs 20
34 0931/3 Darázs 21
35 0931/2 Darázs 22
36 0931/16 Darázs 22/A
37 0933/8 Darázs 23
38 0933/2 Darázs 24
39 0901/13 Darázs 24/A
40 0933/12 Darázs 25
41 0902/6 Darázs 26
42 0939/11 Darázs 27
43 0910/4 Darázs 28
44 0910/5 Darázs 28/A
45 0910/6 Darázs 28/B
46 0910/7 Darázs 28/C
47 0941/11 Darázs 29
48 0912/9 Darázs 30
49 0943/16 Darázs 31
50 0914/5 Darázs 32
51 0945/1 Darázs 33
52 0917/7 Darázs 34
53 0945/2 Darázs 35
54 0917/35 Darázs 36
55 0946/1 Darázs 37

Fáy András utca
Sorsz. hrsz. utca házsz.

1 6972 Fáy András 1
2 6995 Fáy András 2
3 6989/1 Fáy András 2/A
4 6973 Fáy András 3
5 6996 Fáy András 4
6 6975 Fáy András 5
7 6998 Fáy András 6
8 6976 Fáy András 7
9 6999 Fáy András 8

10 6977 Fáy András 9
11 7000 Fáy András 10
12 6978 Fáy András 11
13 7001 Fáy András 12
14 6979 Fáy András 13
15 7002 Fáy András 14
16 6980 Fáy András 15
17 7003 Fáy András 16
18 6981 Fáy András 17
19 7004 Fáy András 18
20 6982 Fáy András 19
21 7005 Fáy András 20
    

Dugonics köz
Sorsz. hrsz. utca házsz.

1 6891 Dugonics 1
2 6892 Dugonics 2
3 6895 Dugonics 3
4 6896 Dugonics 4
5 6899 Dugonics 5
6 6900 Dugonics 6
7 6904 Dugonics 7
8 6905 Dugonics 8
9 6908 Dugonics 9

10 6909 Dugonics 10
11 6911 Dugonics 11
12 6912 Dugonics 11/A
13 6882/20 Dugonics 12
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HARMINC SUGÁR- ÉS HARMINC KEMOTERÁPIÁS
KEZELÉSEN VAN TÚL A 14 ÉVES DORINA

Minden szülõ a legjobbat szeretné gyermekének. Át-
érzik annak örömét, fájdalmát, és meg akarják védeni õt
a nehézségektõl. Azonban a családokban elõfordulnak
jobb és rosszabb idõszakok. A nyíregyházi Pop család az
utóbbit tapasztalja 2018 decembere óta. Azóta, a most
14 éves Dorina lányuk már túl van 30 sugár- és szintén
ennyi kemoterápiás kezelésen. Jelenleg pedig egy kisebb
tojásnagyságú daganattal az agyában él(né) az átlag ka-
maszok mindennapjait...

Fiatal, életerõs, folyton mosolyog és tele van tervekkel.
Ballagásra készül, szeptemberben pedig megkezdi a kö-
zépiskolás éveket a Vasvári Pál Gimnáziumban. Látszatra
olyan, mint a többi vele egykorú fiatal lány. Csakhogy
Dorina „szótárába” a kamaszos szlengek mellett már olyan
szavak is bekerültek, mint a biopszia, az EEG, a tumor és
a sugárkezelés.

„AZT MONDTÁK, VAN EGY GÖRCS A FEJEMBEN”

2018. december végén került elõször a nyíregyházi
kórházba, mert nem kommunikált, nem tudott írni, száj-
zuga és mosolya félre állt, jobb kezét nem volt képes hasz-

nálni és jobb lábát is csapta. Akkor az orvosok pszichés
betegségre gyanakodtak.

– Emlékszem arra a bizonyos decemberi napra, amikor
elkezdõdött minden. Január 3-án aztán visszamentünk a
kórházba, azt mondták, gyógyszert kell szednem, mert
pszichés betegségem van, majd három nappal késõbb ki-
derült, hogy másról van szó. Nagymamám ölében feküd-
tem, amikor anyáékat behívta magához az orvos. Akkor
már nem engedtek haza, elmondták nekem, hogy van egy
görcs a fejemben, de én tudtam, hogy ez daganat. A szö-
vettan után aztán kórházi kezelések sora következett –
emlékezett vissza Dorina.

NEM LEHET MEGOPERÁLNI

– Mivel nem tudtak megoperálni, az orvosok 30 sugár-
kezelést és ezzel egy idõben kemoterápiás gyógyszert ja-
vasoltak nekem. A kezelések elején sokat hánytam, éjsza-
ka elõfordultak remegéseim is, volt, hogy felkeltem volna
az ágyból, de teljesen lebénultam. Ez idõ alatt iskolába
nem járhattam, csak a farsangra mentem vissza, oda is
szájmaszkban. A daganatom a felére zsugorodott, de olyan
rossz helyen van, hogy nem lehet megmûteni. A tanév

végétõl térhettem vissza az iskolába, már nem kapok ke-
zelést, de még nem tudni, hogy hogyan tovább. Egyelõre
csak akkor nyúlnának hozzá a daganathoz, ha rosszab-
bodna az állapotom, mert nagy a kockázata, hogy le is
bénulhatnék, ha olyan ideget érnének a mûtét során.

MÁR NEM OLYAN, MINT RÉGEN...

Dorina járása és jobb kezének használata a mai napig
problémát okoz, a finommechanikai mozgásai ugyanis
nem tértek vissza. Mivel folyamatosan jár vérvételekre és
MRI-re Debrecenbe, édesanyja van vele és csak édesapja
tud dolgozni. A gyógyszeradagja viszont nagyon drága.
Mióta az RTL Klub híradójában megjelent róla egy riport,
sok segítséget kaptak. Az egyik nyíregyházi autósiskola
például azt is felajánlotta, hogy segítenek az édesanyá-
nak, hogy megszerezhesse a jogosítványt, de vannak, akik
kupakgyûjtésbe kezdtek, vagy éppen anyagi formában
járultak hozzá a család kiadásához. Dorinára még hosszú
út vár, aki szeretné és tudná támogatni a családot, a
Facebookon keresztül felveheti az édesanyával a kapcso-
latot (Popné Novák Henrietta).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÁR ELEKTRONIKUSAN IS BEFIZETHETÕK A HELYI ADÓK
– MÁRCIUS KÖZEPE A HATÁRIDÕ

Közeleg a helyi adók elsõ féléves befizetési határideje.
A vállalkozóknak és a magánszemélyeknek is március 15-
éig kell befizetni a kötelezettségüket, viszont a munkaszü-
neti nap miatt hétfõig lehetséges. A nyíregyházi Polgár-
mesteri Hivatal Adóosztálya gépjármûadóból, iparûzési
adóból, építményadóból és más helyi adókból idén is mint-
egy 4 milliárd forintos bevételt vár. Fontos újdonság, hogy
az online lekérdezés mellett az elektronikus befizetési le-
hetõség is az adózók rendelkezésére áll.

A helyi adók befizetése a munkaszüneti nap miatt már-
cius 16-áig, hétfõig lehetséges. Eddig az idõpontig minden
adózó pótlékmentesen tehet eleget kötelezettségének.

A POSTA KÉZBESÍTI
A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a Magyar Posta

közremûködésével a hét folyamán juttatja el a közel 44
000 adózóhoz az ilyenkor megszokott „Adószámla kivo-
natokat”, amelyek tartalmazzák az elsõ félévben fizeten-
dõ helyi adókat, gépjármûadót, pótlék-, bírságösszegeket
és az esetleges elmaradásokat, hátralékokat és a befizeté-
si csekket is.

MEGNÉZHETÕ ELEKTRONIKUSAN

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ szerkesztõségünknek azt
mondta, aki még nem kapta kézhez az adóegyenleg-érte-
sítõt, az internet segítségével is tájékozódhat, illetve az
önkormányzat adóhatósági osztályán is segítenek. Az Elekt-

ronikus Önkormányzati Hivatali Portál (https://ohp-
20.asp.lgov.hu) segítségével a nap 24 órájában minden
adózónak, aki ügyfélkapus, cégkapus regisztrációval ren-
delkezik, lehetõsége van az aktuális adóegyenlegek pon-
tos és részletes lekérdezésére.

CSEKK NÉLKÜL IS TELJESÍTHETÕ

Az adókötelezettségek egyszerû teljesítéséhez ebben a
befizetési idõszakban – az adófizetési kötelezettségek online
lekérdezésén túl – új szolgáltatásként elindították azok elekt-
ronikus befizetési lehetõségét is, így azok a csekkek megér-
kezésétõl függetlenül is teljesíthetõk ilyen módon. A https:/
/e-onkormanyzat.gov.hu oldalra kattintva az ügyfél a kivá-
lasztott önkormányzathoz tartozó adó-, díj- és illetékfizeté-
si kötelezettségét (pl. gépjármûadó, építményadó, iparûzé-
si adó) elektronikus úton teljesítheti, az interneten keresz-
tüli bankkártyás fizetés segítségével. Az Elektronikus Fize-
tési Szolgáltatás igénybevételéhez KAÜ bejelentkezés (pl.
ügyfélkapus azonosító) szükséges, és egy tranzakcióval akár
több adószámlán fennálló tartozás is befizethetõ.

FIGYELJÜNK AZ SMS-RE

A sikeres fizetéseket követõen a bankok által küldött
visszaigazoló SMS tartalmára viszont nincs ráhatása a hi-
vatalnak. Az SMS-ben esetlegesen elõforduló Budapest
városnév a Magyar Államkincstár székhelyére utal, nem a
kedvezményezett önkormányzatra.

– Az értesítõink, a folyószámla-kivonataink a legfontosabb
két helyi adónemrõl tartalmaznak adatokat az építményadó
és a helyi iparûzési adó vonatkozásában. Természetesen tar-
talmazzák az adózónak az esetlegesen, korábban elhalasz-
tott befizetéseinek az összegét is, illetve az esetleges pótlé-
kokat és bírságot. Tartalmazza még a legfontosabb központi
adót, a gépjármûadóról szóló értesítést is, ez a folyószámlán
látszik, illetve megjelennek itt a túlfizetések is – részletezte
dr. Kása Brigitta aljegyzõ.

ÉRDEMES TARTANI A HATÁRIDÕT

Az adóelõleg elsõ részletét március 16-áig, a má-
sodik részét szeptember 15-éig kell befizetni. A ható-
ság felhívja a lakosság figyelmét, hogy a fizetési ha-
táridõt érdemes betartani, mert akik kötelezettségük-
nek a határidõn belül nem tesznek eleget, azoknak
késedelmi pótlékot számolnak fel. Az adótartozás ese-
tén már a pótlékkal növelt összeget kell fizetni, amit
akár adó formájában is beszedhetnek.

EGYEZTETÉS KEZDEMÉNYEZHETÕ

Ha az adózók esetleg valami oknál fogva nem értenek
egyet a feltüntetett összeggel, lehetõségük van arra, hogy
egy folyószámla-egyeztetést kezdeményezzenek. Ezt az
adóosztály ügyfélcentrumán tehetik meg a 28-as ablak-
nál. Jó tudni, hogy idén nem készülnek hosszabbított
nyitvatartással a hivatalban hétfõn.
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INDIA-HÁZ ÉPÜL A NYÍREGYHÁZI ÁLLAT-
PARKBAN, LESZNEK BENNE CÁPÁK IS!

Újabb cápák költözhetnek a Nyíregyházi Állatparkba
annak köszönhetõen, hogy a tervek szerint év végére In-
dia-házzal bõvül a Sóstó Zoo. A beruházás 800 millió fo-
rintba kerül, és ezzel új otthont kapnak az indiai rinocé-
roszok is. Gajdos László, az állatpark igazgatója elárulta,
új madárfajok és hüllõk is helyet kapnak az új látványos-
ságban.

Napfürdõznek és szabolcsi ropit, azaz frissen vágott
akácgallyakat ropogtatnak az ázsiai elefántok és az indiai
rinocéroszok a Nyíregyházi Állatparkban. Nem zavartat-
ják magukat, pedig a kifutójuk tõszomszédságában éppen
tereprendezés folyik. Néhány hete itt még tevéket figyel-
hettek meg a látogatók, most azonban munkások jelentek
meg, hogy elõkészítsék az India-ház építkezéseit. A bõví-
tésre azért van szükség, mert a Sóstó Zoo a fajmegmentési
program keretében lehetõséget kapott arra, hogy a végve-
szélyben lévõ páncélos rinocéroszok tenyésztésében na-
gyobb szerephez jusson. Az állatpark az Európai Fajmeg-
mentési Program keretében egy újabb rinocérosztehenet
kap, ezzel alapozva meg a tenyésztést. A ház méreteibõl
adódóan arra is alkalmas lesz, hogy a kontinensnyi or-
szág tengeri és szárazföldi élõvilágából is megmutasson
egy-egy darabot.    

ÁTADÁSÁT ÉV VÉGÉRE TERVEZIK
– Az Indiai-óceánból is megpróbálunk felvillantani egy

részletet, szürke foltú szirticápákkal, de alapvetõen az in-

diai rinocéroszok lakhelye lesz az India-ház. Ezen felül
helyet kapnak benne hüllõk, madarak is. Ez egy 800 mil-
liós beruházás, ami a TOP-os, európai uniós beruházás
keretében valósul meg, a nyíregyházi önkormányzat hat-
hatós segítségével – mondta el Gajdos László.

Az igazgató emellett kiemelte, egyelõre két indiai rino-
cérosszal rendelkezik a park. Egy tehén él itt a 2018-ban
született, szépen cseperedõ borjával, melynek a világra
jötte valóságos szenzáció volt akkoriban és bejárta a vi-
lágsajtót. A szakemberek úgy tervezik, hogy az India-ház
még idén elkészül. Az átadását év végére tervezik.    

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

KÖZÖNSÉGDÍJAS AZ

ÁLLATPARK MUNKATÁRSA

A Nyíregyházi Állatpark munkatársa, Kiss Renáta lett
a közönségdíjas az Év Állatgyógyászati Asszisztense
megmérettetésen.

– Reni 3 éve kezdett nálunk
dolgozni, az asszisztensi képzése
után azonnal. Nagyon hamar si-
került felvennie a ritmust és a ren-
delõtõl merõben eltérõ praxisban
helyt állnia. Fontos a gondozók-
kal való megfelelõ kommuniká-
ció, a praxisban dolgozó állator-
vosokkal való együttmûködés, a
gyakornokok segítése, de adott
esetben sok önálló feladat elvég-
zésére és  kreativitásra is szüksé-
ge van egy állatkerti praxisban dolgozó állatorvosi asszisz-
tensnek. Készséggel fejleszti az adminisztrációs munkán-
kat, melyet angol nyelven is kell tölteni az állatkertekben
egyre használtabb ZIMS Medical rendszerben. Kiss Rená-
ta kiváló segítség terepen is, ahol szigorú protokollokkal
és komoly háttértudás birtokában kell végezzük dolgun-
kat a balesetek elkerülése érdekében – mondta dr. Biácsi
Alexandra, a Nyíregyházi Állatpark vezetõ állatorvosa.

A közönségszavazás során 2600 e-mail-címmel
visszaigazolt hitelesített szavazat érkezett be a jelöltekre,
s annak nyertese Kiss Renáta lett.
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ KÖZLEMÉNYE

„SZÁZ ÉVE IS ÍGY VOLT”
Ropogó tûz, madárcsicsergés, háttérben halkan felsej-

lõ kutyaugatás. Idillinek tûnõ környezetben beszélgettem
Szõcs Arturral, az Úri muri rendezõjével. Ám a látszat
néha csal: hangpróbáról sikerült kicsit kiragadnom pár
kérdés erejéig. Színházunk névadója, Móricz Zsigmond
születésének 140. évfordulója alkalmából állította szín-
padra az Úri murit.

– Legutóbbi itteni rendezésed, a Chicago a világ egyik
legismertebb musicalje, az Úri muri pedig egy klasszi-
kus. Nehéz ilyen ismert történetekkel dolgozni?

– Inkább kihívás. Az az izgalmas, hogy nyolc évvel ez-
elõtt Miskolcon én már elõfordultam ebben a darabban
színészként. Akkor belülrõl valahogy máshogy éltem meg,
mint most. Kívülrõl koordinálva az egész teljesen más él-
mény.

– Abból táplálkozol?
– Le kell zárni az ilyesmit. Színészként a saját jelenete-

imre koncentrálok, rendezõként egészen más a feladat.
– Az olvasópróbán azt mondtad, hogy ma is kopogtat-

nak a mondatok az ajtajainkon. Téged mi feszít leginkább?
– Hiába 100 évvel korábbi a darab, olyan szövegek

hangzanak el benne, melyekkel a napi sajtóban is talál-
kozhatunk. Ezt Móricz úgy írta meg, hogy sajnos idõtálló
a mondanivalója. Nem kell kiemelnem semmit, a regény
megteszi helyettem. Önmagáért beszélnek a mondatok.

– Itt ez az üvegházra emlékeztetõ díszlet. Mennyire
alakítottad a 21. századhoz a regényt?

– Valóban nem szokványos a díszlet. Itt egy kicsit stili-
záltunk, hiszen a regényben elhangzik, hogy készül az
üvegház. Aktualizálni viszont ezt a darabot semmi értel-
me. A magyarokban van egy hamis romantikus történe-
lemszemlélet. Ha ma játszódna, naivan azt gondolnánk,
régen mennyivel jobbak voltak az emberek. Pedig akkor
is ugyanolyan gazemberek voltak, mint amilyenek most
vagyunk. Annak a fájdalmát kell megmutatni a nézõnek,
hogy: „Ez már száz éve is így volt és tényleg nem válto-
zott semmi!”

– A magánéleti vagy a közéleti szál dominál nálad?
– A kettõt egyensúlyban tartom, legalábbis ezt remé-

lem.

– Móricz beleírta a házasságát is. Mennyire kell bele-
ásnod magad az író életébe?

– Sajnos vagy nem sajnos az ember életében történnek
válások, szakítások, nagy szerelmek. Igazából a megírt
anyagba mindig megpróbálom beletenni saját magam.
Nem kell nekem ehhez Móricz élete.

– A rendezéseid komoly agytornát jelentenek a nézõ-
nek. Most is valami hasonlóra készüljön a nyíregyházi
közönség?

– Ez a darab annál sokkal realistább. Viszont annál erõ-
sebb görbe tükröt tart.

– A színészeket alkotótársaidnak tekinted. Mennyire
volt közös kreatív gondolkodás ez a próbafolyamat?

– Sokat jelent, hogy már harmadjára dolgozom a csa-
pattal. A Chicago alatt erõs barátság alakult ki köztünk.
Ismerjük egymás nyelvét, hogy hogyan gondolkodunk a
színházról. Irányokat szeretek adni és nyitott vagyok a tár-
sulatra. Most sem kellett senkire semmit ráerõltetnem. Egy
közös elemzés végeredményét lehet látni.

– Film, színház vagy rendezés?
– Kétségtelen, hogy amikor színházban rendezek, ak-

kor érzem magam leginkább elememben. Miután elvé-
geztem a színész szakot, egy évig voltam a Vígszínház-
nál. Aztán öt évig jártam rendezõi szakra, akkor nem játsz-
hattam. Pár éve nyaranta filmet forgatok. Mivel az egy
teljesen más kaland, nagyon szeretem azt is.

– A tavaszi napsütésben volt idõd sétálni egyet Sós-
tón?

– A következõ munkám a Radnótiban lesz, így, amíg itt
voltam, sokszor kellett oda mennem tervelfogadásra, állí-
tópróbára. Miskolcon is játszom és a mûvészeti tanács-
ban szintén benne vagyok. Évi nyolcvanezer kilométer van
bennem. Így sajnos nem, de ezzel a madárcsicsergéssel
becsapom magam. (nevet)

(Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)

Szõcs Artur

Kedves Nézõink!
A kormány és az Operatív Törzs 2020. március 11-én

tartott tájékoztatója értelmében, a 100 fõ feletti rendezvé-
nyekre vonatkozó közlemény aznap éjféltõl életbe lépett.

A Móricz Zsigmond Színház a megelõzõ óvintézke-
désre való tekintettel, 2020. március 12-étõl a kormány
által kihirdetett veszélyhelyzet visszavonásáig, felfüg-
geszti a színházi elõadások megtartását, valamint a Bencs
Villában szervezett programokat is.

Amint a kialakult veszélyhelyzet megszûnik, tájékoz-
tatjuk tisztelt nézõinket az elõadások pótlásával kapcso-
latban!

Áprilisi elõadásainkra a jegyek továbbra is elérhetõ-
ek, de pillanatnyilag nem tudjuk garantálni a produkci-
ók adott idõpontban való megtartását.

Szíves megértésüket köszönjük!

A Móricz Zsigmond Színház Társulata
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ÖN HISZ-E A FÖLDSUGARAK LÉTEZÉSÉBEN,
BETEGSÉGEKET OKOZÓ ÉLETTANI HATÁSAIKBAN?

A földsugárzást mindenki saját magán is megfigyelheti:
álmatlanság, nyugtalan alvás formájában, vagy például aki
éjfél és 3 óra között rendszeresen felébred, gyanakodhat
arra, hogy ez a földsugárzás hatására történik – magya-
rázza a radiesztéta. Ilyenkor az említett energiák hatása a
négyszeresére emelkedik fel, ami nyilvánvalóan megter-
heli az emberi szervezetet.

POZITÍV TERÜLETEK IS LÉTEZNEK
– Szerencsére léteznek kifejezetten gyógyító jelle-

gû, pozitív földsugárzási helyek. Magyarországon a
tápiószentmártoni Attila domb, az Ördögszikla, és a
mindszentkállói Kõtenger, Gyulán a gyógyforrások
helyei, vagy Dobogókõ és környéke is kiemelten, bi-
zonyítottan pozitív hatással bír. De ez érezhetõ még
Vörös-kõváron, a Pilis-hegységben, Balaton-felvidék
egyes területein, illetve Lentiben a gyógyfürdõ terüle-
tén is. (A felsorolt helyeken a Szent György-sugár jó-
tékony hatása érvényesül. Itt csupán 2-3 hetet szabad
eltölteni, ettõl több idõ már károsan hat.)

SEGÍTENI AZ EMBEREKNEK

Az érzékeny sejtszerkezete miatt vizsgáztatói tanácsol-
ták Bacskai Jánosnak, hogy komolyan foglalkozzon a

radiesztéziával és segítsen vele az embereknek. A
radiesztétáról tudni kell, hogy a fekvõhelyek bemérésé-
vel és a kiváltó ok megszüntetésével elõsegítheti a gyó-
gyulást és a panaszok megszûnését is. – Aki ebben nem
hisz, az a gravitációban sem hisz – hangsúlyozta Bacskai
János.

TUDATOS KONCENTRÁCIÓT IGÉNYEL

A földsugárzás mérése az emberi agy egy adottságán
alapul, mely az agy szelektivitása – Bacskai János ebben a
tekintetben szerencsésnek mondhatja magát, hiszen ké-
pességére nagy szakemberek is felfigyeltek. Bizonyos rá-
hangolódási periódus után, tudatos koncentrációval frek-
venciatartományokat tud érzékelni (behatárolni, mérni) a
nem látható földsugárzások, sugárzások által az ember-
ben kiváltott ingerhatás révén. Mivel a mérés során az agy
több energiát mozgósít és használ fel, ezért mérést csak
pihenten, nyugodt állapotban végez, vizsgálatának segéd-
eszköze pedig egy mérési pálca.

LE LEHET FEDNI A PROBLÉMÁS TERÜLETEKET

Ha a mérés során problémás területet talál, akkor
azt mondja, speciális, erre a célra Németországban ki-
fejlesztett, de Magyarországon is kapható árnyékoló
lapok segítségével le lehet fedni ezeket a területeket,
ahol a negatív földenergiák észlelhetõek. Amennyiben
azonban megoldható, az ágy áthelyezése a legegysze-
rûbb és a legolcsóbb.

BETEGSÉGET OKOZHATNAK

Szerinte a különbözõ sugarak rengeteg különféle be-
tegséget okozhatnak. Ezért azt mondja, aki úgy érzi, mé-
resse be lakhelyét egy radiesztétával. Természetesen, ha a
probléma az árnyékolást követõ 21 nap után sem enyhül,
akkor õ is az orvosi segítséget ajánlja – bár eddig ilyet
nem sokat tapasztalt – mondja.

(Szerzõ: Borbély Szabina)

Napjainkban a környezeti ártalmak hatására a földsu-
garak fokozottan erõsödnek, az immunrendszer egyre
gyengébb, így újra elõtérbe került a radiesztézia fontos-
sága. Nagyban meghatározza egészségünket ugyanis az
a hely, ahol sokat vagyunk, így az ágyunk elhelyezkedése
is. Ami, ha a lakásban bizonyos földsugárzások felett ta-
lálható, akkor emiatt törvényszerûen bekövetkezik az
egészségromlás – állítják a szakemberek.

A nyíregyházi Bacskai János nyugalmazott állami szám-
vevõ-tanácsos és üzemgazdász több mint 10 éve radiesz-
téta is, a Természetgyógyászati Akadémián végzett. Szív-
vel-lélekkel végzi ezt a munkát és szeretne minél több
embernek segíteni úgy, ahogyan õ tud: lakhelyükön/mun-
kahelyükön képes bemérni azokat a sugarakat, amelyek
komolyan rombolhatják egészségüket. Szerkesztõségünk-
ben egy interjú keretében tájékoztatott a különbözõ suga-
rak emberre gyakorolt – fõleg negatív – hatásairól és a
megoldásokról.

A FÖLD SUGÁRZÁSAI

A földi élet sugárzási térben fejlõdött ki és fejlõdik ma
is tovább. Bolygónk szüntelenül bocsát ki kisebb-nagyobb
intenzitású sugárzásokat, melyek lehetnek egyaránt hasz-
nosak és károsak. A radiesztéták 8 különbözõ sugárzást
képesek bemérni, amelyek 1000 méter magasságig füg-
gõlegesen bármin áthatolnak: Hartmann-sugár, Curry-su-
gár, vízér, geológiai törésvonal (ez nem más, mint a gam-
ma-, illetve röntgensugár), Szent György-sáv, valamint a
Ley-vonal, az érctelér és az elektromágneses sugárzások.

KEZDETBEN CSAK FIGYELMEZTETÕ JELEK
– Megfigyelések szerint a betegségek 60–70 száza-

léka összefüggésbe hozható a földsugárzásokkal. Ha
valaki hosszú éveken át ugyanazon a helyen alszik,
3-4 év alatt figyelmeztetõ jelek, míg 5-6 év alatt sú-
lyos betegségek alakulhatnak ki – hangsúlyozza
Bencze Ágnes természetgyógyász, bioenergetikus és
radiesztéta, aki országunkban oktatóként és vizsgáz-
tatóként is (el)ismert.

Bacskai János

RETRÓ NYÍREGYHÁZA SOROZAT 22. RÉSZ

A Kossuth tér 1971-ben

A KOSSUTH TÉR 1971-BEN

Forgalom a római katolikus templom és a Centrum
Áruház között 1971-ben. A képen a korszak jellegzetes
gépjármûvei bukkannak fel, köztük egy fehér M21-es
Volga, egy fehér 353-as Wartburg, egy piros Volkswagen
Bogár és dr. Jenei Pál orvos, gyermekgyógyász piros Re-
nault 10-ese. A Centrum Áruház 1948 õszén alakult meg
Állami Áruház néven, mely nemcsak a városnak, de a
megyének is a legrégebbi áruháza volt. A vidéken élõk
is szívesen keresték fel különösen a forgalmas piaci na-
pokon és a „centrum hétfõk” alkalmával. Az Állami Áru-
ház nevét 1968. január 2-án változtatták meg Centrum
Áruházra. A kép jobb szélén a járdán sétálókra a Cse-
mege ABC felirata vet árnyékot, melynek épülete 1968
és 1994 között szolgálta ki a vásárlók igényeit. 

A fotót Tulok Ferenc készítette 1971-ben  a budapes-
ti Képzõmûvészeti Alap Kiadóvállalata megbízásából.

(Szerzõ: dr. Holmár Zoltán történész)

LEBONTOTTÁK
AZ INGATLANOKAT

A  Keleti lakótelepen megüresedett 4 háztömböt lebont-
tatta, és a bontási anyagokat szakszerûen elszállíttatta a
helyszínrõl Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Mint is-
mert, januárban 15 család költözhetett át innen a Huszár-

telepre felújított, komfortos, szociális bérlakásokba. A hát-
rahagyott, komfort nélküli, erõsen leromlott állagú, ön-
kormányzati tulajdonban lévõ ingatlanokat bontották most
el. Egy uniós, nyertes önkormányzati projekt keretében
további közel 50 szociális bérlakás felújítása tervezetten
év végére készülhet el a Huszártelepen.
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FUCSOVICS MÁRTON A DÖNTÕBE
ÜTÖTTE MAGYARORSZÁGOT!

Szuperdöntõbe jutott a magyar férfi te-
nisz válogatott a Davis Kupában! Azok
után, hogy pénteken 1:1-re állt a belgák
elleni párharc, a Fucsovics–Balázs páros
vereséget szenvedett szombaton, majd
Balázs Attila megnyerte az egyesét, így a
nyíregyházi Fucsovics Márton vívta a min-
dent eldöntõ 5. meccset Debrecenben.
Marci végül 6:7, 6:4, 6:2 arányban nyert,
így joggal zúgott a „Marci, Marci” a talál-
kozó végén! Irány a madridi döntõ!

– Rövid leszek, mert ünnepelni szeret-
nék a csapattal. Kétszer álltam fel, nem
vesztettem el a szervámat. Talán ez volt a

legfontosabb. Ez egy óriási siker a pályafu-
tásom során, hogy ott lehetünk Madridban
a világ legjobb csapatai között. A közön-
ség fantasztikus volt, köszönjük a biztatást
– mondta a találkozó után Fucsovics Már-
ton a Duna Worldnek.

A hét elején a nyíregyházi teniszezõ már
Amerikába repült volna. A hajnali indulás
elõtt nem sokkal derült ki, hogy a korona-
vírus miatt elmarad az Indian Wells-i mes-
terverseny, így Fucsovics Márton is itthon
maradt, és nem kezdte meg amerikai tur-
néját. Marcit a hétfõi világranglistán a 84.
helyen jegyzik.

KATUS ATTILA ISMÉT MEGMOZGATTA A NYÍREGYHÁZIAKAT
Elkezdõdött januárban a Mozdulj Nyír-

egyháza! program új évada, és a szerve-
zõk rendszeresen gondoskodnak arról,
hogy egy-egy sztáredzõ is megmozgassa a
város lakóit. A sort Béres Alexandra nyi-
totta, akinek óráján teljesen megtelt a
Continental Aréna küzdõtere. A tréner
egyórás edzést tartott, a nyíregyháziaknak
a belépés ingyenes volt.

MÛTÉT UTÁN „CSAK” 35 KILO-
MÉTERT FUTOTT

A bemelegítést Tömöri Ágnes és csapata
végezte, akik egy rövid GymStick órát tar-
tottak a sportcsarnokban. A mozgásforma
egyébként is népszerû, szinte pillanatok
alatt elfogynak az eszközök egy-egy fog-
lalkozás elõtt. De szintén népszerû az újon-
nan bevezetett nõi vízitorna, ahol új hely-
színt is be kellett vonni.

– Hatalmas az érdeklõdés, új idõponto-

kat is be kellett építeni a rendszeres foglal-
kozások közé. Béres Alexandra órája ugyan-
csak nagyon sikeres volt, és Katus Attila is
népszerû, ismét sokan sportoltak vele együtt
– mondta Hornyák Enikõ sportreferens.

Katus Attila ötödik alkalommal tartott
edzést a Continental Arénában, és rendre
nagy sikere van.

– A közös mozgásnak van egy különle-

ges varázsa, egy közösség alakul, akik szá-
mára az egészség egy érték. Nyíregyházán
szeretnek sportolni az emberek, örömmel
jövök mindig – mondta Katus Attila.

Kedden egy Best Body edzést tartott a
tréner, ahol a koordináció fejlesztése is elõ-
térbe került. Az edzõ az egészséges élet-
módhoz kapcsolódó tanácsokkal is ellátta
a nyíregyháziakat.

Nem tudhatod, hogy tél lesz, vagy ta-
vasz! Ez a jelmondata a Bükki Hard nevû
futóversenynek, ami hagyományosan az
év egyik elsõ fontos terepfutó megméret-
tetése. A versenyt immár nyolcadik éve
rendezi meg az Egri Spartacus Sportegye-
sület. A Bükki Hard egyúttal a Bükk Trails
nevû négyrészes terepfutó sorozat elsõ ál-
lomása is. Idén ugyancsak három távon
indulhattak a futók.

– A 65 km-es Hard az egyik kedvenc
bükki útvonalam, az idei lett volna az 5.
teljesítésem. A január eleji sérvmûtétem és
a verseny elõtt napokig hulló bõséges csa-
padék miatt végül nem kockáztattam és az
eredeti terveimmel ellentétben a 35 km-es,
1350 méter szintemelkedésû Funrun nevû
futamon indultam el. A futás nagyon jól
ment, a nevéhez méltóan tényleg fun lett,
és annak ellenére, hogy ez a „rövid” táv
egyáltalán nem fekszik nekem, sikerült a
nagyon erõs mezõnyben a legjobb tíz futó
között beérnem nyolcadikként, 3 óra 30
perces idõvel – mesélte ifj. Belus Tamás.

A nyíregyházi futó még óvatos volt, kü-
lönösen a technikásabb sarasabb lejtõkön,
de nagyon elégedett volt, mert most elõ-
ször mindenféle fájdalom nélkül tudott ver-
senytempóban futni.

– Végre kezdõdhet a felkészülés érdemi
része a nyári hosszú versenyekre. Amikbõl
bõven kijut majd, hiszen már csak egy hó-

Ifj. Belus Tamás (balról) számára elkezdõ-
dött a versenyidény

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Március 15., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza Spartacus–ETO labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése
Március 16., hétfõ 20.30 Fatum Nyír-
egyháza–Jászberény röplabdamérkõ-
zés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

nap és jön a Black Hole Ultra, ahol a táv 50
és 120 km között lesz, és hogy mennyi, azt
a rajtban sem tudjuk meg. Május végén az
Ultra Trail Hungary (112 km, + 4200 m szint-
emelkedés), július elején a Val d’Aran a Pi-
reneusokban (162 km, + 10 500 m szint-
emelkedés), augusztus végén a TDS az Al-
pokban. Itt 145 km, + 9200 m szintemelke-
dés vár ránk, októberben pedig a lengyel
Lemkowyna Ultra Trail egy 100 km-es ver-
seny. A mûtét után a felépülésem nagyjából
a tervek szerint haladt, úgyhogy eléggé bi-
zakodó vagyok, és alig várom a hoszszabb
és keményebb edzéseket – mondta a nyír-
egyházi ultra terepfutó.

A koronavírus terjedése kapcsán
hozott óvintézkedéseknek megfe-
lelõen, a megbetegedések megelõ-
zése érdekében szerdától a Moz-
dulj Nyíregyháza! programsorozat
minden foglalkozása felfüggesztés-
re került.

A program folytatásának idõ-
pontjáról tájékoztatják a szerve-
zõk a lakosságot.

FELFÜGGESZTETT FOGLALKOZÁSOK!
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PROGRAMOK RAJZPÁLYÁZAT
„Kedves gyerekek! „Lóci óriás lesz” címmel me-

gyei rajzpályázatot hirdetünk – alsó és felsõ tagozatos
kategóriában – általános iskolás gyerekek részére.

Készítsetek illusztrációt Szabó Lõrinc bármelyik ver-
séhez, szabadon választott technikával, és küldjétek be
munkátokat a Gyermekkönyvtárba. A rajzok hátára kér-
jük, írjátok rá az alkotás címét, neveteket, életkoroto-
kat, iskolátok nevét, címét, telefonszámát és e-mail-cí-
mét. A legjobb alkotók értékes könyvjutalmat nyernek!
A beérkezés határideje: 2020. április 20. Címünk: Mó-
ricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 2. Telefon: 06-42/598-881.”

A BURATTINO BÁBSZÍNHÁZ ELÕADÁSA: március 14-
én 16.00: Az elátkozott malom. Helyszín: Korzó Bevásár-
lóközpont, B épület II. emelet.

KIÁLLÍTÁS. Scholtz Róbert Gergely régész-történész „A
debreceni gyufagyárral kezdõdött” – Tokaj-hegyaljai svá-
bok kényszermunkán a Szovjetunióban címû kiállítása a
Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: március 16-án
10.00 órától. A kiállítást és a kötetet bemutatja a szerzõ.
Megtekinthetõ: április 1-jéig.

FESTMÉNYKIÁLLÍTÁS. Madarassy György Tamás festõ-
mûvész 12+12 címû kiállítása a Pál Gyula Teremben. Meg-
tekinthetõ: április 4-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között. Tárlatvezetés: március 18-án 16.00 órától.

INTERNET FIESTA a Móricz Zsigmond könyvtárban.
Március 19-én 14.00: Radvánszki Gábor: MacOkosodom.
20-án 10.00: Csatári Emese: A játékról komolyan.

TOBAI REBEKA FESTMÉNYKIÁLLÍTÁSA a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Megtekinthetõ: március 20-áig.

LELKEM ÜZENETE – Sz. Nagy Tímea textilszobrász 3D-
s kiállítása a Váci Mihály Kulturális Központban. A belé-
pés díjtalan! Megtekinthetõ: április 1-jéig.

A MÛVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM VIZSGAKIÁLLÍTÁ-
SA a Váci Mihály Kulturális Központban. Megtekinthetõ:
április 2-áig.

KANYARGÓ SZÍNES FONALAK CÍMÛ KIÁLLÍTÁS
Hankószi Anikó munkáiból a VOKE Vasutas Mûvelõdési
Ház és Könyvtárban. Horgolt játékok, figurák, dísz- és
használati tárgyak láthatóak. A belépés ingyenes! Megte-
kinthetõ: április 3-áig.

TAVASZI TÁRLAT a Nyíregyházi Városi Galériában. Meg-
tekinthetõ: április 4-éig, keddtõl szombatig 9.00–17.00 óra
között.

KÉSÕBB TARTJA MEG FUTÓ-
VERSENYÉT A SPURI NYÍREGYHÁZA

A Spuri Nyíregyháza csapata – csakúgy, mint ta-
valy – idén is megszervezi családi napját, ami tulaj-
donképpen egy jótékonysági futást tartalmaz, színes
programokkal megfûszerezve. Az eredeti tervek sze-
rint március 21-én, jövõ hét szombaton tartották vol-
na meg, de a rendezvényt késõbbi idõpontra halaszt-
ják. A szervezõk a részletekrõl továbbiakban adnak
tájékoztatást.

A MÓRICZ ZSIGMOND OLVASÓKÖR TALÁLKOZÓ-
JA március 20-án 16.00 órától a Móricz Zsigmond könyv-
tárban. Témák: Nyitott szemmel, életre ítélve – dr. Bor-
bély Balázs bemutatása írásai tükrében. Beszélgetõpart-
ner:  dr. Bihari Albertné. Közremûködik: Illyés Péter elõ-
adómûvész. Tücsökzene. A 120 éve született Szabó Lõ-
rincre emlékezik Csabai László író.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

HOFFMANN ADOLF,
AZ 1848–49-ES HONVÉD HADNAGY

„Magyarországon a Mózes hitval-
lás népe, a héber faj mindenkor a leg-
buzgóbb híve volt és maradt a ma-
gyar állameszmének, a szabadság-
nak” – olvasható Jókai Mór elõszavá-
ban, amelyet dr. Bernstein Béla Az
1848–49-iki magyar szabadságharcz
és a zsidók címû könyvéhez írt. A
nyíregyházi zsidó hitközség élén 1909
óta álló „országos hírû fõrabbinak” ez
a leggyakrabban említett mûve, amely
elõször 1898-ban, a forradalom és
szabadságharc ötvenedik évforduló-
ja alkalmából jelent meg.

Bernstein kötetében hozza azoknak
a zsidó honvédeknek a névsorát, akik
szerepet vállaltak a szabadságharc-
ban. E listában fedezhetõ fel a Nyír-
egyházához köthetõ Hoffmann Adolf
hadnagy neve is, akinek a kötet ko-
rábbi lapjain egyik hõstettét is bemu-
tatja a szerzõ, valamint azt is felemlí-
ti, mivel érdemelte ki a hadnagyi rangot. „Hoffmann Adolf
volt nyíregyházi lakos, nyugdíjas honvéd hadnagy, egy
keresztény társával együtt mentette meg Bátori Schultz
Bódog honvéd tábornokot az 1849. április 4-iki bicskei
csata után, hogy a megáradt Tápió mocsarába nem ve-
szett. A nagysallói ütközetben két sebet kapott és úgy ki-

tüntette magát, hogy Barta Endre ka-
pitánya által ajánlva hadnagyi rangot
nyert”.

Hoffmann Adolf 1848 õszén lépett
be a Lõcsén létesített 19. honvédzász-
lóaljba. Csatlakozásának okáról így
írt egyik visszaemlékezésében: „Én
ugyan mostoha gyermeke voltam e
hazának, megfosztva minden politi-
kai és polgári jogtól, lenézve, meg-
vetve, de én szerettem hazámat. […]
ha a magyar sereg gyõzni fog, és a
zászlóra írt szent eszmék, melyeket
a nemzet fakadó szellemi virágai: Jó-
kai, Petõfi, Vasvári stb. proklamáltak,
megvalósulnak, a jogtalan zsidók is
szabadokká lesznek”. A zsidók
egyenjogúsítása is ott lebegett tehát
a szemei elõtt, amikor végigharcolta
a szabadságharcot. A fegyverletétel
után Szebenbe internálták, ahonnan
megszökött. Tanítóskodott, majd

1860-ban Nyíregyházán telepedett le, ahol két évvel
késõbb azzal bírálták el a lakosítási kérvényét, hogy „a
városnak becsületére szolgáló lakos lészen”. (Folyt. köv.)

Hoffmann Adolf síremléke a
Kótaji úti zsidó temetõben talál-

ható


