
Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere
Makai Lajos r. fõtörzsõrmester és Póti József r. zászlós
részére Bencs László Emléklapot és pénzjutalmat ado-
mányozott – ezzel is megköszönve segítõ közremûkö-
désüket és felelõsségteljes hozzáállásukat március 29-
én, a Polgármesteri Hivatal épületének tetején lévõ
napelemrendszerben keletkezett tûz oltásában. Az em-
léklapok átadására dr. Illés László  kapitányságvezetõ,
r. ezredes, rendõrségi fõtanácsos jelenlétében, szûk
körben, a Polgármesteri Hivatal Bencs termében ke-
rült sor kedden.

ELISMERÉS RENDÕRÖKNEK
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A KERÉK UTCAI HULLADÉKUDVAR KEDDTÕL NYITVA
Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit

Kft. április 7-tõl újra megnyitotta a Kerék utca 1. szám
alatti hulladékudvart, természetesen speciális feltételek-
kel, segítve a veszélyhelyzet alatti hulladékátvételt. A
többi továbbra is zárva.

A társaság közleményében azt írja, kiemelten fontos
számukra ügyfeleik és munkatársaik egészsége, ezért azt
kérik, fontolják meg, valóban szükséges-e a hulladékud-
vart jelen helyzetben igénybe venniük. A hulladékudvar
szolgáltatásait továbbra is csak a közszolgáltató nyilván-
tartásában szereplõ, közszolgáltatási díj fizetésére köte-
lezett, közszolgáltatási díjat maradéktalanul megfizetõ
természetes személy ingatlanhasználó veheti igénybe az
alábbi feltételekkel:

– Nyitvatartási idõ hétfõtõl péntekig 7.00–15.00 kö-
zött  (2020. április 10. és 13. napján – húsvétkor – zárva
tart).

– A hulladékudvarban  egyidejûleg legfeljebb két gép-
jármû, illetve legfeljebb két ügyfél tartózkodhat.

– A hulladékudvarban tartózkodás idõtartama alatt 
csak olyan távolságra és annyi idõre hagyhatják el a jár-
mûvüket, ami a hulladék lepakolásához szükséges.

– A kezelõszemélyzettõl kötelezõen 1,5 méter távol-
ságot kell tartani.

– A beszállított hulladék konténerben történõ elhelye-
zésérõl minden ingatlanhasználónak magának kell gon-
doskodnia.  A rakodáshoz személyzetet, rakodóeszközt,
segítséget nem tudnak biztosítani.

– Kérik, saját védelmük érdekében a védõeszközrõl és
a kézfertõtlenítésrõl gondoskodjanak!

– A hulladékudvarba történõ belépés hosszabb idõt
vehet igénybe. A várakozás ideje alatt, kérik tartózkod-
janak gépjármûvükben.

  Egyben felhívják a figyelmet, hogy e rendkívüli,
pandémiás helyzetben, a koronavírus további terjedésé-
nek megakadályozása érdekében a higiéniai szabályok
fokozott betartása, valamint a személyes érintkezések mi-
nimalizálása a legfontosabb! (A nyíregyházi hulladék-
kezelõ üzem szolgáltatását kizárólag csak hulladékke-
zelési szerzõdéssel rendelkezõ, átutalással fizetõ part-
nereik vehetik igénybe, a lakossági hulladékátvétel ott
határozatlan ideig szünetel.)
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HÁRMAS IKREKKEL, HÉTFÕS CSALÁDBAN,
KARANTÉN IDEJÉN

Pár hete még teljesen ismeretlen volt az egészségügyi
távolságtartás vagy az önkéntes karantén fogalma, mára
azonban a mindennapok részévé váltak. Van, aki egye-
dül, míg mások nagycsaládban „vészelik” át ezt az idõ-
szakot: Rákócziék Levivel és Noellel, na meg a hármas
ikrek Liával, Attilával és Bálinttal...

Egy babát terveztek – a most 12 éves Levi és a 4 éves
Noel mellé –, de hármas ikrek – Lia, Attila és Bálint –
érkeztek 2018-ban, a Jósa András Oktatókórházban a
Rákóczi családba. Azóta persze teljesen megváltozott
az életük, minden téren: többet kell mosni, többet kell
takarítani és többet kell fõzni. Ancsa, az édesanya egye-
dül van otthon a gyerekekkel, Attila, az édesapa pedig
dolgozik. Az elsõ két hónapban hasfájósak voltak az ik-
rek, akkor 2-3 óránként felkeltek hozzájuk. Persze, azt
is megtapasztalták, milyen az, amikor egyszerre kezde-
nek el sírni. Szerencsére azonban csak kettõ, mert a har-
madik egy kicsit lustább volt, mindig késõbb csat-
lakozott be. Azóta viszont eltelt 2 év, és a súlyuk-
kal együtt az energiájuk is gyarapodott.

– Ahogy az ikrek egyre nagyobbak lettek,
ezzel együtt a mindennapjaink is még moz-
galmasabbakká váltak és persze egyre több
energiát is igényelnek. Ezt folyamatosan
szoknunk kell, még most is. Noel már 4
éves, Lali 12, az ikrek pedig 2. A kicsik
már beszélnek, és nagyon igénylik a tö-
rõdést. Sokszor odabújnak hozzánk, sze-
retik, ha simogatjuk õket. Igazából ketté-
osztottuk a párommal a csapatot. Ami-
kor õ van a kicsikkel, akkor én foglalko-
zok a nagyokkal, majd fordítva. Mivel

most a vírus miatt nincs se ovi, se bölcsi, így a párom
van otthon az öt gyerekkel – mesélte a családfõ, Attila.
– A nagyobbak nagyon szeretik a könyveket, a kicsik
fürdetésében pedig besegítenek a párom szülei. Koráb-
ban gondot jelentett, hogy nehezen tudtunk az öt gye-
rekkel autóval közlekedni. Ha városon belül kellett
mennünk valahová (még mikor jó idõ volt), akkor álta-
lában én elmentem a nagyobbik fiúval, Levivel, bicik-
livel, Ancsa pedig a másik néggyel utánunk autóval.
Szerencsére azonban már ez a probléma is megoldó-
dott. Februárban megérkezett az új autónk, amibe elfé-
rünk mind a heten. Pont a járvány kirobbanása elõtt
szerettük volna meglátogatni a távolabb élõ rokonain-
kat, de ez most csúszni fog. Addig is élvezzük a nagy-

családos, energikus mindennapokat.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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A korlátozott kijárás és a kényszerû otthon
maradás mindenkire másképpen hat. Sokan
megijednek, hogy a négy fal között kell tölte-
niük a napokat minimális kijárással, de akad-
nak olyanok is, akik viszont kifejezetten elõ-
nyükre fordítják a helyzetet: Bojtos Ferenc
például elkezdte összegyûjteni Magyarország
töltött káposztáinak receptjeit.

A töltött káposztára is igaz, hogy ahány ház,
annyi szokás. Máshogy készíti vidék, náció és
generáció. A szegedi Bojtos Ferenc most eze-
ket a recepteket gyûjtené össze és valósítaná
meg álmát: elkészítené a töltött káposzták nagy köny-
vét!

ÉRKEZNEK A RECEPTEK SZABOLCS
MEGYÉBÕL IS

 Szabolcs megyébõl már több recept is érkezett, de
egyelõre egyiket sem tekintem tipikus „szabolcsinak”.
A gyûjtésnek pont ez a lényege, hogy bemutassuk, ez az
étel mennyire sokféle tud lenni, hiszen egy adott tájegy-
ség is számtalan módon készítheti el. Éppen ezért, ami-
kor közkinccsé tesszük, majd csak a beküldõ szerinti te-
lepülést fogjuk feltüntetni, azt nem, hogy ott miért pont
így fõzik. Tipikus példa Békés megye, ahol senki nem

KÉSZÜL A TÖLTÖTT KÁPOSZTÁK NAGY KÖNYVE!

mondhatja meg, hogy melyik az autentikus „békési” töl-
tött káposzta – ott ugyanis élnek tótok, svábok, romá-
nok, és még több tucat egyéb külsõ hatás által befolyá-
solt nép is.

„TÉRKÉP” LESZ BELÕLE

A gyûjtõ azt is elárulta, hogy hamarosan teljesen össze-
áll az ország töltöttkáposzta-térképe, már csak a Dunán-
túlról hiányzik néhány. A receptek beküldésére májusig
van lehetõség. Fotókat nem várnak el ezek mellé, de aki
szeretné vizuálisan is megmutatni az elkészült ételét, az
természetesen csatolhatja az errõl készült képet e-
mailben.

FELHÍVÁS:

...Amiben segíteni tudsz, hogy le-
írod, te, ti hogy készítitek a töltött ká-
posztát. Az mindegy, hogy a receptúra
a tiéd, szülõi, nagyszülõi, vagy a szom-
szédasszonytól lopott, ha azt szoktá-
tok használni, nyilván azt ítéled a leg-
jobbnak.

Amit a bojti5@hotmail.com-ra,
Word dokumentumként várok:

1. A recept eredete, település.

2. A hozzávalók teljes listája, vala-
mennyi pontos mennyiséggel megad-
va kb. 4 fõre.

3. Az elkészítés menete, érthetõ és
konkrét megfogalmazásokkal, idõtar-
tamokkal.
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A csapvíz fogyasztása teljesen biztonságos. Errõl be-
szélt szerkesztõségünknek a Nyírségvíz Zrt. szakembe-
re. Tormássi Géza azt mondja, az Egészségügyi Világ-
szervezet állásfoglalása szerint sehol nem mutatták még
ki az ivóvízben a koronavírust, ráadásul a vízellátás zárt
rendszerbõl történik, mélyfúrású kutakból, utána elõ-
írások szerint kezelve, így szinte nulla a kockázata, hogy
belekerüljön. A csapvíz kiváló minõségû és a legszigo-
rúbban ellenõrzött élelmiszer. A vízellátási mûszaki
üzemvezetõ a cég nevében egyben arra is kéri a lakos-
ságot, hogy ne feledkezzenek el a számlák befizetésé-
rõl, mert az adja a biztonságos mûködés alapját.

 – A mi szolgáltatási területünkön minden egyes vízmû-
vünkben mélyfúrású kutakból nyerjük a vizet. Ezek 100–
200 méter mélységbõl, búvárszivattyúval kiemelt vizek, az
átlagos életkoruk 10–12 ezer év. Tehát triviális, hogy a ví-
rus nem lehet ezen a helyen, már csak a kor miatt sem.
Ezután egy zárt technológiára kerül, alacsony tározókba,
szivattyúkba és utána a hálózatba. Közben a tisztítás folya-
mán vegyszereket kap, illetve a kiadott vizünket klóroz-
zuk. Ez egy olyan vírus, aminek van egy fehérjeburka, és
klór hatására ez a burok lebomlik, ezzel a vírus inaktívvá
válik és nem fertõz, elpusztul – tájékoztatott Tormássi Géza,
a Nyírségvíz Zrt. vízellátási mûszaki üzemvezetõje.

INTÉZKEDÉSEK A VESZÉLYHELYZETBEN

A Nyírségvíz a veszélyhelyzet idején azonnal intézke-
déseket hozott. Egyrészt a vízmûveiket lezárták, a fo-

AZ IVÓVÍZBEN NINCS KORONAVÍRUS
gyasztói kapcsolatokat a minimálisra csökkentik, a sze-
mélyes ügyfélszolgálat szünetel, kollégáik pedig kiscso-
portos munkavégzésben, heti váltásban végzik feladata-
ikat. Az üzemeltetési állománynál, ahol folyamatos mun-
karend van, csak azok a dolgozók léphetnek be a vízmû
területére, akik az adott területen feladatot látnak el.

OLCSÓBB, MINT AZ ÁSVÁNYVÍZ

Tormássi Géza kiemelte még, a lakásokba érkezõ csap-
víz további óriási elõnye, hogy a nap 24 órájában ren-
delkezésre áll, és nem szükséges a mûanyag palackos
vizek felhalmozása, tárolása.  Az ivóvíz biztonságos, ezt
szeretném kihangsúlyozni, és olcsó. Összehasonlítva az
ásványvízzel, egy másfél literes ásványvíznél 99 forin-
tos árat feltételezve éves szinten közel 36 ezer forintba
kerül, míg ugyanilyen mennyiségû ivóvíznek az ára 228
forint – adott egy gyors összehasonlítást.

BEFIZETÉSEK A BIZTONSÁGOS ELLÁTÁSÉRT

S ha már a pénzrõl volt szó, a Nyírségvíz Zrt. kéri,
hogy ebben a helyzetben is mindenki a határidõre fizes-
se be a vízdíjat, hiszen ez a mûködésük alapja, így a
vízellátás, illetve a csatornaszolgáltatás is függ ettõl. Mint
ismert, telefonon és interneten keresztül is felvehetõ a
kapcsolat a céggel és a számlák befizetése is biztosított
elektronikus úton.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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