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KEZDÕDIK A CSALÓ KÖZI KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
A baleseti statisztikákra tekintettel, a gyalogosok és

kerékpárosok közlekedését akadálymentes módon bizto-
sító új körforgalom épül a Csaló köz – Korányi Frigyes
utca csomópontban, amelynek kivitelezési munkálatai
június 22-én elkezdõdnek. Mindez maga után von forga-
lomkorlátozásokat is.

Június 23-án 7:00 órától elõreláthatólag június 30-ig
lezárják a Csaló közt mindkét irányból a Korányi F. – Len-
gyel utcák közötti szakaszon. Burkolatbontási, fakivágási,
valamint bozót- és cserjeirtási munkák veszik kezdetét. A
forgalomkorlátozás érinti a menetrend szerint közlekedõ
Volánbusz járatokat (a Korányi–Csaló köz buszmegállót

lezárják). Ideiglenes útvonalként a Korányi–Eperjes–Gá-
dor Béla, Lengyel (egyirányúsítva) – Csaló köz és ugyanitt
vissza útvonalat jelölik ki.

Július 1-jén 7:00 órától elõreláthatólag szeptember 23-ig
lezárják a Csaló közt mindkét irányból a Korányi F. – Lengyel
utcák közötti szakaszon, valamint a Korányi F. utca – Kaleva-
la sétány közötti szakaszon (Privát ABC parkolói elõtt). Az
ABC kizárólag a Kalevala sétány felõl lesz megközelíthetõ.
A Korányi F. utca korábban elkészült szakaszai között (Korá-
nyi F. utca 52. szám – Korányi F. utca 77. szám között) szintén
2020. július 1-tõl lezárják a félpályát, így jelzõlámpával irányí-
tott, váltakozó irányú forgalom lesz érvényben.

A BELVÁROSBAN IS DOLGOZNAK

Elkezdõdött a Benczúr és Bessenyei tereket övezõ
utak, járdák felújítása is. A munkavégzés ideje alatt a
Síp utca és Egyház utca közötti parkoló egy része fel-
vonulási területként szolgál. A kivitelezõ tájékoztatá-
sa szerint jelenleg a járdafelújítási munkálatok zajla-
nak a Bessenyei tér nyugati oldalán (színház felõli ol-
dalon), ahol útszûkületre, félpályás korlátozásra kell
számítani. Emellett 30 km/h sebességkorlátozás és
„megállni tilos” jelzések is érvényben vannak. Az érin-
tett szakaszon a gépjármûvezetõk és a gyalogosok is
fokozott körültekintéssel közlekedjenek.

KINYITOTT A KÖNYVTÁR
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtára, a Vécsey ut-

cai Fiókkönyvtára és az Örökösföldi Fiókkönyvtára június 15-étõl ismét nyitva van!
Hétfõtõl szombatig a megszokott nyitvatartási rendben, de korlátozott szolgáltatások-
kal várják minden kedves olvasójukat. A könyvtárak újranyitásának elsõ fázisában
szolgáltatásaik kizárólag a beiratkozásra, valamint a dokumentumok kölcsönzésére,
visszavételére és az elõre összekészített csomagok kiadására korlátozódnak, a hely-
ben használatra és internetezésre még nincs mód. Kérik, hogy a kölcsönzésre kivá-
lasztott dokumentumokat lehetõség szerint elõre jelezzék online jegyzéssel vagy e-
mailben, így csak át kell venniük a megrendelt dokumentumokat.

ÚJRA FOGADJA VENDÉGEIT A
NYÍREGYHÁZI AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRDÕ FÜRDÕGYÓGYÁSZATA

A járványhelyzet mérséklõdésének köszönhetõen egy-
elõre még részlegesen, de újra fogadja vendégeit az
Aquarius fürdõgyógyászat. A részleges indulás oka, hogy
bizonyos kezelésfajták az érvényben lévõ szabályok mi-

att még nem adhatók, ilyen a gyógyvizes gyógymedence-
fürdõ, a szénsav- és tangentorkezelések, a súlyfürdõ és a
víz alatti csoportos gyógytorna is. Ellenben fizikoterápiás
kezelések és wellnessmasszázsok már felvehetõk, vala-

mint az elõjegyzések és a fürdõorvosi szakrendelés is el-
indulnak. 2020. június 8-ától az Aquarius fürdõgyógyászat
recepcióján hétfõtõl péntekig, 8.00–16.00 óráig fogadják
a telefonokat a +36-42/475-031-es telefonszámon.

Ahogy búcsút intettünk a ta-
vasznak, és lassan teljesen a
hátunk mögött tudhatjuk a
koronavírus-világjárványt,
az élet is folyamatosan tér
vissza a már megszokott ke-
rékvágásba. Újra várja a lá-
togatókat a Nyíregyházi Ál-
latpark a hét minden napján
9 és 18 óra között. Május 30-
án megnyitott a Tófürdõ, jú-
nius elsõ hétvégéjén pedig a
Parkfürdõ, ami hétfõtõl va-
sárnapig 9-tõl 20 óráig fo-
gadja a vendégeit. Új elem-
ként idén már van Sóstói Pik-
nik is, méghozzá legköze-
lebb június 27-28-án 9 és 18
óra között a Sóstói Múze-
umfaluban, de legközelebb
július 12-én ismét benépe-
sül a Fokos utcai piac is,
ahol vasárnap 6 órától dél-
után 2 óráig Kisállat Börzét
tartanak.
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ÖT GASZTRONÓMIAI RENDEZVÉNY LESZ IDÉN NYÍREGYHÁZÁN
Lapunk legutóbbi számában már beszámoltunk arról,

hogy július 4-étõl kezdõdõen idén 12 sportrendezvény
várja majd az érdeklõdõket Nyíregyházán, azonban most
a lista kiegészül, ezúttal gasztronómiai programokkal.
Augusztus 15-én indul a sorozat az I. Nyíregyházi Töltike-
és Töltöttkáposzta-fõzõ versennyel és novemberben ér
véget, a Márton-nappal.

A koronavírus-világjárvány miatt az elmúlt négy hónap-
ban szinte teljesen átalakult az életünk. Fizikailag jóval
kevesebbet érintkezünk másokkal, és az emberek jó része
hetekig otthonról dolgozott. Persze, a szigorítások kiha-
tással voltak a programokra is: semmilyen tömegrendez-
vényt, így az 500 fõ alattiakat sem engedélyezik Magyar-
országon augusztus 15-éig. Ezt követõen azonban várha-
tóan a már megszokott mederben folytatódhat az élet.
Nyíregyházán a nyár és az õsz a sport és a gasztronómiai
rendezvényekrõl fog szólni.

TELJESEN ÚJAK IS

Idén egy városi nagyrendezvény lesz Nyíregyházán, a
már hagyománnyá vált Tirpák Fesztivál, és ez egészül ki
további néggyel, amelyek között már lesznek jól beváltak
és teljesen újak is – tájékoztatta szerkesztõségünket dr.
Ulrich Attila alpolgármester, hozzátéve, ezekkel hosszú
távú terveik vannak, szeretnék, ha a következõ évek nap-
táraiban állandó helyet kapnának.

AUGUSZTUS: I. NYÍREGYHÁZI TÖLTIKE- ÉS
TÖLTÖTTKÁPOSZTA-FÕZÕ VERSENY

A gasztronómiai rendezvények sora augusztus 15-én
indul, egy kétnapos Nyíregyházi Töltike- és Töltöttká-

SZEPTEMBER: A RÉGI MAGYARORSZÁG ÍZEI

Tavaly szeptemberben a több mint egy évig tartó felújí-
tási munkák után megnyitotta kapuit a látogatók elõtt a
Sóstói Múzeumfalu, amelynek nyitóeseménye ínyencsé-
get tartogatott: a régi Magyarország ízeit. A hagyomány
folytatódik: idén szeptember elsõ hétvégéjén újra feszti-
váloznak a skanzenben. A régi Magyarország ízei nevet
viselõ rendezvényre nemcsak a megyébõl, hanem a hatá-
ron túlról is érkeznek majd csapatok, akik a saját tájegy-
ségük jellegzetes ételeit mutatják be az éhes vendégek-
nek. Így kóstolhatnak majd borscsot, csavart fánkot, pam-
puskát vagy akár kötött levest is.

tok a két nap alatt közel húszezer adag étellel készülnek,
kóstolójegy ellenében bárki megízlelheti ezeket. Szom-
baton a „szakma”, vasárnap pedig az amatõr fõzõcsapa-
tok gondoskodnak arról, hogy senki ne maradjon éhen, a
vendégek több tucat étel közül válogathassanak.

OKTÓBER: PÁSZTORÜNNEP

Az október igazi ínyencséget is tartogat a gasztroprog-
ramok kedvelõinek. Újdonság lesz, hogy pásztorünnepet
tartanak majd a Sóstói Múzeumfaluban. A rendezvény rá-
adásul hagyományhoz is kötõdik. Egykoron ugyanis szep-
tembertõl novemberig tartottak a gazdasági évet lezáró
ünnepek. Kelet-Magyarországon a pásztorok, fõként a ju-
hászok Dömötör napján tartottak búcsút, s ezen a napon

SZENT IVÁN-ÉJ A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
Június 23-án újra randevúzhatnak a Sóstói Múzeumfa-

luban a szerelmespárok. Szent Iván éjszakáját idén a
pandémia miatt kialakult helyzethez igazodva rendezik
meg. 18.00-kor nyitnak a skanzen kapui, s a pénztárnál
már egy különleges szerelemtúrára invitálják vendégei-
ket. A hétállomásos felfedezõ alatt szerelmi szimbólumo-
kat kell felkutatni izgalmas feladatmegoldásokkal, mely-
nek végén jutalmat kaphatnak a résztvevõk.

21.00-kor a Bürkös zenekar térzenéjét élvezhetik, majd
a Nyírség Táncegyüttes közremûködésével tûzugrásra csá-
bítják látogatóikat a faluközpontban. Az estet folkkocsma
teszi ízesen emlékezetessé finom ételekkel és italokkal.

Ahogy a szlogen is tartja: Ez az éjszaka más, mint a
többi!

SZENT IVÁN-ÉJI
VARÁZSLATOS FUTÁS

2020. június 23-án 21:12-tõl éjszakai futást szer-
vez az I. Nyíregyházi Futófesztivál és a Mozaik Med
Sportegyesület, így az érdeklõdõk egy varázslatos,
közös éjszakai futással köszönthetik a nyarat.

Gyülekezõ: 20:45-tõl az Erdei Tornapályán
Közös bemelegítés: 21:00 órától Valu Tibor vezetõ
edzõ jóvoltából
Rajt: 21:12
Táv: Erdei Tornapálya – Sóstó csónakázótó megkerü-
lésével – Erdei Tornapálya, kb. 7 km

Legyenek részesei a 2020. évi Szent Iván-éjnek a Sós-
tói Múzeumfaluban.

A jegyár ezen az estén egységesen 1000 Ft/fõ.

poszta-fõzõ versennyel a Sóstói Múzeumfaluban, ahol a
kilátogatók nemcsak a szabolcsi, hanem más tájegység
töltött káposztáit is megkóstolhatják, hiszen érkeznek csa-
patok az ország számos pontjáról, sõt még a határon túl-
ról is. A kétnapos rendezvény különlegessége, hogy au-
gusztus 16-án Street food partyval folytatódik, vagyis az
úgynevezett gyorsételeké lesz a fõszerep.

SZEPTEMBER: TIRPÁK FESZTIVÁL

Szeptemberben két gasztronómiai rendezvény is vár a
városlakókra, hiszen A régi Magyarország ízei mellett lesz
immáron nyolcadszor Tirpák Fesztivál is, azonban ez a
szokott módon már a Kossuth téren – folytatta a tájékozta-
tást dr. Ulrich Attila alpolgármester. A részt vevõ csapa-

számoltak el a gondjukra bízott juhokkal. A juhász szám-
adók birkapaprikással vendégelték meg társaikat, az asszo-
nyok rétest sütöttek. Ezt a hagyományt elevenítik majd fel
a Sóstói Múzeumfaluban is, ahol ezúttal a birkából ké-
szült ételek lesznek a középpontban.

NOVEMBER: MÁRTON-NAP

November második hétvégéjén ismét Márton-napi gaszt-
ronómiai, hagyományápoló eseményt szerveznek a Sós-
tói Múzeumfaluban. Libaétkeket, kirakodóvásárt, sült al-
mát és tököt, mesét, mulatságot és táncházat kínálnak a
szervezõk. Lesz itt majd libasült és töltött libanyak, teper-
tõ, aprólékleves, ludaskása, sütõtök, illetve dióval töltött,

mézzel locsolt sült alma is. Aki Márton-napon libát nem
eszik, egész évben éhezik – tartja a mondás.  A látogatók
szavaznak majd a legszebb libára, õk választják meg a
gyõztest is. 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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DUPLÁZZA A GYERMEKÉTKEZTETÉSRE SZÁNT FORRÁST AZ ÖNKORMÁNYZAT
A nyári gyermekétkeztetésre szánt állami forintokat

megduplázza az önkormányzat, így mind a 950 hátrá-
nyos helyzetû gyermek megkaphatja házhoz szállítás-
sal az ételt a szünidõben is. Azért is, mert a pandémiás
idõszakban ugyancsak biztosította a város ily módon
az ellátásukat, március második felétõl. A mostani idõ-
szakra 20 millió forintot szánnak, míg a nyári, napkö-
zis önkormányzati táborok megszervezésére 40 milli-
ót, önként vállalt feladatként. Mivel az elsõ turnus in-
gyenes, ezzel is a nyíregyházi családokon szeretne se-
gíteni a város.

– Nem tudtunk róla, nagyon meglepõdtünk, kedden
kezdték el hordani az ebédet és ez nagyon meglepõ volt
számunkra. 4 gyermek van, és nagyon szépen köszönjük
az önkormányzatnak, hogy ilyen lelkiismeretesen állnak
hozzá. Azért jó ez a segítség, mert a rászoruló gyermeke-
ket segítik ezzel. Ezt a nyilatkozatot még március máso-
dik felében adta Csáki Mária, egy örökösföldi nagymama
stábunknak, ugyanis az önkormányzat a szünidõk mintá-
jára a járványhelyzet elejétõl megoldotta a hátrányos hely-
zetû gyermekek étkeztetését városszerte.

A PANDÉMIÁS IDÕSZAKBAN IS
Jászai Menyhért kérdésünk-

re hozzátette, közel három
hónapon keresztül figyelt rá
az önkormányzat a pandé-
miás idõszak kezdetétõl, hogy
minden rászoruló gyermek
kapjon ételt. Sõt, aki nem volt
rászoruló kategóriában, de
igényelte, azokat is el tudta
látni a város, ami nagy
könnyebbség volt a szülõk-
nek, gyermekeknek egyaránt.
Az alpolgármester hangsú-
lyozta, bár a koronavírus-vi-
lágjárvány okozta átmeneti

helyzet befolyásolja a városkassza állapotát, nem lehet
olyan költségvetési átalakítás, amely érintené akár az ét-

keztetésre, vagy éppen a nyári táborokra szánt forrásokat.
Így a szünidei étkeztetés el is kezdõdött a héten, városi
pluszforrással.

MÉG VÁRJÁK A JELENTKEZÉSEKET
– Mi a kormány által biztosított normatívát megdupláz-

zuk, amelybõl a nyári étkeztetést végezzük, és házhoz
szállítjuk minden rászoruló gyermek számára. 950 gyer-
mek esik ebbe a kategóriába, ebbõl kb. 750 az, aki igény-
li. Arra biztatom az érintetteket, a hátrányos helyzetû gyer-
mekeket, hogy jelentkezzenek, ha nem jogosultak, akkor
a jegyzõ megállapíthatja a jogosultságot. Amennyiben jel-
zik, különösen akkor, ha jogosultak, akkor bevesszük õket
és étkeztetjük, házhoz szállítással – tájékoztatott Jászai
Menyhért.

ÁLLJA AZ ÖNKORMÁNYZAT
Az önkormányzat minden állami, a nyári étkeztetésre

szánt 285 forinthoz további 315 forintot biztosít, összesen
nagyjából 20 millió forintot, hogy ezzel is könnyítsék a csa-
ládok terheit. Jászai Menyhért hozzátette, nincs felsõ határ,
tehát amennyi igény lesz, azt mind ki fogják elégíteni. A
nyári táborokra pedig idén is 40 millió forintot fordít az
önkormányzat, noha ez messze nem kötelezõ feladat.

2600 GYERMEK TÁBOROZHAT
– Most, ebben az idõszakban talán még fontosabb,

mint valaha. Teljes üzemben mûködtetjük a szigligeti

250 MILLIÓ FELÚJÍTÁSOKRA, JAVÍTÁSOKRA A NYÍRTÁVHÕNÉL
Nemrég fejezték be a rekonstrukciót az Országzászló

téren, most a Kelet Áruház mellett dolgoznak. Folyama-
tosak a távhõszolgáltatás rendszerének felújítási, karban-
tartási munkálatai, amik egy része látványos, a másik a
háttérben és a föld alatt zajlik. Az önkormányzati cég, a
Nyírtávhõ Kft. a következõ fûtési szezon kezdetéig, te-
hát szeptember közepéig 250 millió forintot tervezett be
ezekre a munkákra az üzembiztos szolgáltatásért, ame-
lyek fontos csomópontokat éppúgy érintenek, mint veze-
tékeket, hõközpontokat.

– Az akna fedlapját lebontottuk, ennek a helyreállítása
folyik. Terveink szerint kb. 2 hét múlva lesz vége, hiszen a
betonnak van egy technológiai kötési ideje. De amint el-
készül a betonozás, egy speciális borítással igyekszünk
már hamarabb visszaadni a forgalom számára – Joó Lász-
ló egy jelentõs csomópontban zajló munkálatot mutatott
be ezekkel a szavakkal a Nyíregyházi Televíziónak. A Kelet
Áruház sarkánál a távfûtési vezeték az út alatt van, s a
forgalom és a buszok miatt nagy a terhelése a távfûtési
aknának, így cserélni kell a fedlapot.

NÉHÁNY HÓNAP A FELÚJÍTÁSOKRA
A Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõjének tájékoztatása szerint ez

csak egy az idei, az üzembiztos szolgáltatásért zajló szezo-
nális felújítási munkálatokból, ami a két fûtési idõszak, tehát
a május és szeptember közepe közötti, általában négy hóna-
pot jelenti. Bár hozzá kell tenni, idén június 3-án még fûtöt-
tek épületet a Homok soron, tavaly szeptember elején pedig
az óvodákat kellett... A tervezett felújításokat szükséges elõ
is készíteni, s a szûk idõszak miatt idõben hozzá kell látni.

OLYAT, AMIT TÉLEN NEM LEHET
– A múlt héten még az Országzászló téren voltunk, a

héten már itt folytatjuk tovább, a Kelet Áruház elõtt. Az-
tán még számtalan munka vár ránk: a Bethlen Gábor ut-
cán még legalább három helyen, a Búza utca térségében,
a Pacsirta utcánál, illetõleg egy nagy közlekedési csomó-
pontban, a volt tüdõszûrõ állomás mellett kerül sor mun-
kálatra. Ezek leginkább közterületen található primer ve-
zetékcserék, illetve aknajavítások, építészeti és gépészeti
javítások, olyan csomópontokban, amiket nem tudunk ki-
iktatni, áthidalni a téli idõszakban, ezek kulcsfontosságú
helyek – fogalmazott az ügyvezetõ.

KICSERÉLTÉK TÍZ ÉV ALATT A CSÖVEK 40%-ÁT
Joó László hozzátette, emellett dolgoznak majd nemso-

kára a Ferenc körúton, valamint a Széchenyi utca és Toldi
utca keresztezõdésében is. Ami pedig a közelmúltat illeti,
2016-17-ben a Benczúr téren több mint egy kilométeres
vezetéket építettek, új fogyasztókat bekapcsolva a rendszer-
be, nemrég pedig lerakták az Örökösföldet ellátó távveze-
téket közel fél kilométer hosszan a földbe. Az elmúlt tíz
évben a távfûtési vezetékek több mint 40%-át kicserélték
pályázati és saját forrásból. Ezek óriási számok, még ha a
szemnek kevéssé is látványosak az eredmények. S idén is
lesz bõven olyan, ami nem elõttünk zajlik, de lényeges.

KARBANTARTÁSOK SZEPTEMBERIG
– Közel tíz hõközpontot teljes rekonstrukció alá vetünk,

új hõközpontot építünk, a Ferenc körút térségében, az
Ungvár sétányon. Folynak azok a felújítási munkálatok,
szivattyúcserék, hõcserélõ-cserék, amelyek szeptember
15-re kész kell, hogy legyenek. Nem akarok illúziórom-
boló lenni, de három hónap és újra fûteni fogunk, nagyon
hamar vége lesz a nyárnak... A karbantartásból is van hát-
ra, hiszen a pandémia sok mindent befolyásolt, ezt is.
Úgyhogy a gerinckarbantartásokat valamikor augusztus-
ban fogjuk végezni, illetve a hõközponti karbantartásaink
is folyamatosan haladnak – sorolta az ügyvezetõ. Mind-
ezekre idén 250 millió forintot tervezett be a Nyírtávhõ. S
mivel a fontosabb csomópontokban – mint nemrégiben
az Országzászló téren – átmenetileg akadályozhatja a
normál kerékvágást, a lakosok és arra járók türelmét kérik
a következõ idõszakban.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

tábort, közel 1000 gyermek tud tíz turnusban táboroz-
ni a Balatonnál. A hagyományos, nyári, napközis tá-
boraink – egy, az úszótábor kivételével – mind mû-
ködnek: a múzeumfalu, a Kis Vakond, a sporttáborok,
a nyelvi táborok. Kb. 1600 gyermeket tudunk ingye-
nesen táboroztatni Nyíregyházán. Kizárólag a 3000
forint étkezési térítési díjat kell fizetni, gondozási vagy
szervezési költség nincs. Akinek viszont van étkezési
kedvezménye, az viszi a nyári táborra is, akár a 100%-
os, akár az 50%-os kedvezményt – mondta az alpol-
gármester.

AZ ELSÕ TURNUS INGYENES

Jászai Menyhért kiemelte, amennyiben valakinek igé-
nye van arra, hogy több turnusban vegyen részt a gyer-
meke, akkor kizárólag a 17 ezer forintnyi, egy hétre
esõ önköltséget kell megfizetnie, ami nagyon kedvezõ,
látván azt, hogy a piacon mûködõ táborok ennek a több-
szörösébe is kerülhetnek. De még egyszer: Nyíregyhá-
zán az elsõ turnus mindenkinek ingyenes. Aki még most
szeretné biztosítani a helyét, korlátozott számban van-
nak helyek. A KÖZIM-nél, tehát a Közintézményeket
Mûködtetõ Központnál lehet jelentkezni a napkozis-
tabor@kozim.hu címen vagy az Országzászló tér 1.
szám alatt.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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HALHATATLANOK

Egy tanult ismerõsöm azt mondta nekem
egy temetés után: „Jegyezd meg Lackó
fiam, mindig egyre közelebb állsz a kopor-
sóhoz”. 21 évesen okosan bólogat erre az
ember, de oly távolinak tûnik mindez, hogy
nem akar ezzel foglalkozni. Aztán ahogy
egyre tapasztaltabb lesz, ahogy veszíti el
hozzátartozóit, barátait, ismerõseit, rájön,
hogy ez mennyire igaz. A földi élet során
senki sem halhatatlan. Még azok sem, akik-
rõl azt gondoltuk, hogy azok...

Ma már a mennyei csapatot erõsíti Sallai
József is. A testnevelõ, kosárlabdaedzõ több
ezer gyerekkel szerettette meg a sportágat.

Az égi csapat edzéseit irányítja, és olyan
játékosai vannak, mint Páll István, Gergely
Tamás és Sitku Ernõ. Egy jó rozé mellett
együtt nézik fentrõl a mostani csapat tagja-
it, nosztalgiáznak a régi dicsõségrõl. Van
mirõl beszélniük, Ernõ kifogyhatatlan az
anekdotákból. Hogyan nyertek a paksi csa-
pattal a lottón, hogyan jutott ki hosszú idõ
után a magyar válogatott az EB-re, hogy lett
belõle az egyik hazai tejtermékgyártó cég
reklámarca. De ahhoz, hogy valaki a sport-
ág halhatatlanjává váljon, ennél sokkal több
kell. Olyan teljesítmény, melyre mindenki
felfigyel, olyan mentalitás, mely példaér-
tékû...

JEGYZET

A kosarasok égi beszélgetését aztán
Mester Gyula bácsi zavarja meg. Szokás
szerint elsüt egy viccet, majd elmeséli,
hogy lett zenészbõl ökölvívó. Utána arról
beszél, hogy épült a Városi Stadion, és
Sóstó elsõ úszómedencéje – mindkettõben
tevékeny részt vállalt. 76 évesen még
bokszedzéseket tartott. 93 évesen hagyott
itt bennünket...

Közben kopogtatnak az ajtón, egy újabb
fiatalember, ezúttal egy röplabdás érkezik.
Batai Jancsi a tõle megszokott mély hang-
jával köszönti a társaságot. Mindenki meg-
döbben, 56 évesen még neki is más tervei

voltak. Szeretett volna még sportrendezvé-
nyekre járni, horgászni, vadászni, autóver-
senyeken tájékoztatni a nézõket. Neki is
más sors volt rendelve, arcán mégis a szo-
kásos mosoly látható. Végre újra együtt le-
het szeretett kislányával, akivel pár éve el-
búcsúztak egymástól...

Miközben az égi csapat egyre erõsebb,
mi, akik itt maradtunk, sokkal szegényeb-
bek lettünk. Nem néhány sportolót, edzõt
veszítettünk el idén tavasszal, hanem igazi
embereket. Igaz embereket! Isten veletek!

(Szerzõ: Dankó László)

Sallai József Mester Gyula Sitku Ernõ Batai János
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EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS: FONTOS INFORMÁCIÓK EGY HELYEN
A koronavírus-járvány, mint ahogyan az élet minden

területére, így fõként az egészségügyi ellátás menetére is
kihatott. Hosszú hetekig látogatási tilalom volt érvény-
ben a kórházakban, az egészségügyi szûrõvizsgálatok
pedig szüneteltek. Mostanra azonban, ahogy a szabályok
lazultak, az egészségügyi intézmények is megnyitották
kapuikat a beteglátogatók elõtt. De nem csak ez válto-
zott. Összegyûjtöttük a legfontosabb információkat.

 SZABÁLYOKHOZ KÖTÖTT A LÁTOGATÁS
Múlt héten feloldották a látogatási tilalmat a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház telephelyein – kivételt képeznek ez alól a Jósa András
Oktatókórház COVID-ellátásra kijelölt gyermek- és fek-
võbeteg-osztályai –, azonban bizonyos szabályoknak ele-
get kell tenni:

 – A látogatási idõtartam maximum 20 perc lehet.
 – Egy beteget egy idõben lehetõleg 1, maximum 2 lá-

togató látogathat.
– A látogató köteles maszkot viselni.
– Többágyas kórtermekben egy idõben csak egy bete-

get látogathatnak.
– A belépésnél testhõmérséklet-mérés történik. Láz vagy

hõemelkedés esetén a látogatás nem megengedett.

DISZPÉCSER SEGÍTI AZ ÁLLANDÓ
KAPCSOLATTARTÁST

A sürgõsségi betegellátó centrumban a beteget egy-
szerre egy hozzátartozó látogathatja, a látogatás során
maszk és kézfertõtlenítõ használata kötelezõ! A látoga-
tási idõn kívül a beteg és a hozzátartozó közötti állandó
kapcsolattartást a zöld munkapólót viselõ sürgõsségi osz-
tályos diszpécser biztosítja. A sürgõsségi osztályos disz-
pécser közvetlen telefonszáma: 06-20/272-4046. Láto-
gatási idõn kívül egyébként a beteg az osztály külsõ vá-
rótermében bármikor személyesen találkozhat látogató-
jával, azonban a külsõ váróteremben is szükséges a biz-
tonsági óvintézkedések betartása – maszk viselése, a ki-
helyezett adagolóból kézfertõtlenítés, a biztonsági távol-
ság tartása. Az intenzív kórteremben a látogatási idõ dél-
után 17:00-tól 17:20-ig tart. Ettõl eltérõ idõpontban csak
a kezelõorvos engedélyével van lehetõség rövid látoga-
tásra. Az intenzív kórteremben a látogató számára a meg-
felelõ védõeszközöket a kórház biztosítja.

LEHETÕSÉG VAN APÁS SZÜLÉSRE
Már a szülészeti osztály is látogatható, itt is a látogatás

általános szabályai érvényesek, és igény esetén az apa ott
lehet a szülõ nõ mellett a szülés teljes ideje alatt. Az apás
szülések azonban (vagy felnõtt kísérõ jelenléte a szülé-
seknél) meghatározott szabályok betartásával, valamint
nyilatkozattétellel (influenza védõoltás megléte, korona-
vírus gyanújára vonatkozó kérdések megválaszolása) tör-
ténhetnek.

ELINDULTAK A NÉPEGÉSZSÉGÜGYI
SZÛRÕVIZSGÁLATOK

Június elsejétõl elindultak a népegészségügyi szûrõvizs-
gálatok, az emlõszûrés, a méhnyakszûrés és a vastagbél-
szûrés is. A szûrésekre elõjegyzés és idõpont-egyeztetés
szükséges, az elõjegyzett páciensek egészségesen, csak az
elõszûrést (per-triage) követõen vehetnek részt a vizsgála-
tokon. A bejelentkezés és idõpont-egyeztetés a kórház hon-
lapján közzétett telefonszámokon lehetséges. Akiknek a
járvány miatt elveszett az idõpontja, újat kell kérnie.

A TÜDÕSZÛRÉS IS MÛKÖDIK
A tüdõszûrés is mûködik a Víz utcán. Ennek igény-

bevételéhez is telefonos egyeztetésre van szükség. El-
érhetõség: 06-42/414-164.

SZAKRENDELÉSEK: A RÉGI IDÕPONTOK
NEM ÉRVÉNYESEK

Dr. Szondi Zita, az intézmény orvosigazgatója arról
tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét, hogy
a szakrendelésekre a veszélyhelyzet elõtt adott idõ-
pontok általában nem érvényesek, ezért kérik betege-
iket, amennyiben indokolt, keressék a kórház honlap-
ján megadott telefonszámokon a szakrendeléseket,
ahol telefonkonzultációt követõen idõpont-egyeztetés
történik.

ELÕSZÛRÉST VÉGEZNEK

A kórházak bejáratánál továbbra is elõszûrést vé-
geznek – a testhõmérséklet-mérés mellett járványügyi
kérdõív kitöltésére is sor kerül –, csak azok léphet-
nek be az intézmények területére, akiknél nem me-
rül fel a koronavírus-fertõzöttség gyanúja. Amennyi-
ben lehetõségük van rá, nyomtassák ki a kérdõíve-
ket, és kitöltve vigyék magukkal, ezzel is segítve és
gördülékenyebbé téve az elõszûrést végzõ dolgozók
munkáját.

A kinyomtatható kérdõív letölthetõ a kórház honlap-
járól.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

REKORDSZÁMÚ BÜNTETÉST SZABTAK KI A SZABÁLYTALANUL PARKOLÓKRA
Rekordszámú büntetést szabtak ki a veszélyhelyzet ki-

hirdetése óta a Közterület-felügyelet munkatársai a sza-
bálytalanul közlekedõ autósokra. A feljelentés mellett akár
30 000 forintos bírságot is fizethet az a sofõr, aki a tiltó-
tábla ellenére, illetve zöldfelületen parkol.

A koronavírus-járvány miatt április elejétõl Nyíregyházán
is ingyenes a parkolás. A kormányzati döntésnek megfelelõ-
en a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett fizetõparkoló-
kat díjmentesen használhatták az autósok. Bár ingyenes a
parkolás Nyíregyházán is, de tilosban és szabálytalanul to-
vábbra sem lehet megállni, ennek ellenére zöldterületen
és táblával tiltott helyen is egyre többen parkolnak.

FORGALOM ELÕL ELZÁRT TERÜLETRE IS
A tiltótábla ellenére is mindennap többen behajtanak a

forgalom elõl elzárt területre és szabálytalanul hagyják ott
az autóikat például a Korzó bevásárlóközpont oldalánál.
Pedig erre az útszakaszra csak azok hajthatnak be, akiknek
engedélyük van. Mivel nagyon sokan autóval érkeznek a
belvárosba, így szinte lehetetlen üres parkolóhelyet találni,
akár 15–20 percet is igénybe vehet a parkolás. Valószínû-
leg ezért nem veszik figyelembe a tiltótáblákat, ezzel azon-
ban akadályozzák és veszélyeztetik is a közlekedést.

TÖBB MINT EZER FELJELENTÉS
– Mióta elrendelték a vészhelyzetet, csak szabályta-

lan parkolás miatt több mint 1000 autóst jelentettünk

fel. Több mint 200 esetben alkalmaztunk figyelmezte-
tést, kb. 200 esetben szabtunk ki közigazgatási bírsá-
got, olyanokkal szemben, akik jogtalanul hajtottak be
forgalom elõl elzárt területre. A zöldterületi parkolás
miatt is több mint 200 esetben kezdeményeztünk köz-
igazgatási-hatósági eljárást és körülbelül szintén ennyi-
szer alkalmaztunk figyelmeztetést. Lassan 2000 környé-
kén járunk már, amikor intézkednünk kellett az elmúlt
két és fél hónapban – emelte ki Bodrogi László, a Köz-
terület-felügyelet felügyelet-vezetõje.

Bodrogi László felhívja az autósok figyelmét, hogy

azok a sofõrök, akiket a felügyelet munkatársai felje-
lentenek különbözõ szabálysértés miatt, pl. szabályta-
lan parkolásért, õket a rendõrség a jogszabály alapján
bünteti meg. Akik viszont a behajtani tilos szabályát sér-
tik meg, azokat a Közterület-felügyelet bünteti meg,
amelynek mértéke 30 000 forint is lehet. Az ingyenes
parkolás miatt szinte már reggel 7 órakor megtelnek a
belváros parkolói, ezért aki teheti vagy a belváros szé-
lén próbáljon meg parkolni vagy válassza a közösségi
közlekedést.

(Szerzõ: Bakai Judit)
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ÚJRA KINYIT
A SÓSTÓI PIAC

Június 19-étõl, péntektõl ismét várja az érdeklõdõket
a nyári Sóstói Piac délután 16 órától napnyugtáig a Blaha
Lujza sétány melletti piactéren, ahol helyi termelõk, ipar-
és népmûvészek mutatják be portékáikat.

Hetente négy napon: szerdán, pénteken, szombaton és
vasárnap kínálják termékeiket az árusok. A gasztronómiai
ajánlatok mellett megtalálhatóak lesznek az ajándéktár-
gyak, valamint a hagyományos kézmûves és iparmûvé-
szeti alkotások is. A jelenlegi vásársorozat érdekessége,
hogy a standokon 3 tematikus értékesítési kör váltja egy-
mást alkalomról alkalomra. A Búza téri piac árusai, az
„Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület iparmûvész és nép-
mûvész tagjai, valamint a Nyíregyházi Foglalkoztatási
Paktum kataszterének tagjai színesítik a sóstói délutánok
hangulatát.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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PILLANATKÉPEK A TISZA CSERKÉSZCSAPAT ÉLETÉBÕL
A cserkészmozgalom helyi veze-

tõi már 1921-ben elhatározták, hogy
a cserkészetben való aktív részvé-
telre felkérik a Tanítóképzõ Intézet
tanári testületét és ifjúságát, „akik-
nek nevelõi feladatuk szempontjá-
ból hivatásszerûen is be kell kap-
csolódniuk a cserkészmozgalom-
ba”. E jogos célkitûzés ellenére csak
hét évvel késõbb lett csapata az in-
tézetnek, amelyet Dohanics János
szervezett meg. A csapat a „Tisza”
nevet vette fel és a szövetségtõl a
971. sorszámot kapta.

Dohanics nagy célokat állított a
cserkészeknek jelentkezett tanítóje-
löltek elé: „A cserkészideálokat
csak a magyar tanító szívén, lelkén
keresztül lehet megközelíteni. Ki hi-
vatottabb a magyar cserkész-ideál, az emberebb em-
ber, a magyarabb magyar megvalósítására, mint a gyer-
meki lélek alakítója, a tanító.” A csapat elsõ cserkésze-
itõl egy mûsoros est keretében vették ki a fogadalmat a
Korona nagytermében. 1929-ben a parancsnok a gya-
korlóiskola növendékei között megszervezte a cserkész-
apród csoportot, melynek vezetõi a tanítójelöltek vol-
tak, akik így a tanítás mellett a cserkészvezetés gyakor-
latában is elmélyültek.

A csapat elsõ és egyben utolsó
önálló nyári táborát 1930 nyarán tar-
totta. A megyei és kerületi táborok-
ban, valamint a gödöllõi világjam-
boreen részt vettek (az errõl szóló
oklevél látható képünkön Teleki Pál
aláírásával).

Dohanics igazgatóvá történõ ki-
nevezése után, 1936-ban vált meg
a csapat közvetlen vezetésétõl, tisz-
tét Bársony Sándor vette át. Az õ ve-
zetése alatt a csapat egyes õrsei por-
tyázásaik alkalmával falukutató
munkát végeztek, így jutottak el
Kállósemjénbe, Nyírpazonyba és
Ófehértó községekbe, ahol tábortû-
zi elõadásokat is tartottak. 1938-ban
kuruc délutánt rendeztek, amikor
elõadták a csapat által kiírt hazafias

színdarab írói pályázatának nyertes darabját, Virágh
Rezsõ Ocskai megtérése címû mûvét.

A csapat cserkészei 1941-ben részesültek a m. kir.
12. Rákóczi gyalogezred tisztjei által végzett híradó,
puskás és géppuskás kiképzésben. Az iskola kebelében
ekkoriban kezdett megerõsödni a Turul Bajtársi Szövet-
ség, ami lassan háttérbe szorította a cserkészetet.


