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ELMARAD A TIRPÁK FESZTIVÁL
 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tekintettel a járványügyi hely-
zetre, az idei évben nem rendezi meg szeptemberi nagyrendezvényét, a Tirpák
Fesztivált. Ezúton is kérik a gasztronómiai programokat kedvelõ nagyközönség szí-
ves megértését.

ÚJ ATTRAKCIÓ, TÖBB ZÖLDDEL

Több felületen felmerült egy újabb sóstógyógyfürdõi
fejlesztés lehetõsége, amirõl nemrégiben a szokott mó-
don lakossági fórumot is tartottak. Ám sokan csak egy
meglehetõsen leegyszerûsített és a tényeknek sem min-
denben megfelelõ nézõpontból szeretnék láttatni a komp-
lex beruházást, mely a Magyarországon unikális szökõ-
kutat is magában foglalná.  (Képünkön a látványterv.)  A
részleteknek jártunk utána.

A városháza pályázatok és projektmenedzsment re-
feratúrájának tájékoztatása szerint ez egy újabb nyertes,
önkormányzati program, mely közel egymilliárd forintból
valósul meg, a városnak nem kerül pénzébe. A fejlesztés
az Aquarius Élményfürdõ elõtti szökõkút mellett (ami rész-
ben 20 méterre is fellövi a vizet, s a vízködre vetíteni lehet
majd) tartalmaz más elemeket is. A Tófürdõ és a Székelykapu
elõtti meglévõ szökõkutak összekötését, kapcsolódó térbur-
kolati és zöldfelületi rekonstrukciót, a központi park zöld-
felületének rekonstrukcióját, öntözõrendszerrel, 3 nyilvá-
nos mosdót (a Benczúr térihez hasonlót), trambulinparkot,
tíz mobil árusítópavilont, egy zenepavilont, kerékpártáro-
ló-kölcsönzõt és szervizpontot a Parkfürdõnél, új parkoló-
kat a Hunguest Hotel elõtti szakaszon és a Svájci Lak mö-
götti parkolók felújítását, 2 elektromos töltõvel.

NÕ A ZÖLDFELÜLET ÉS A RENDEZETTSÉG
Hagymási Gyula kabinetvezetõ-helyettes hozzátette, a

polgármester felkérésére megvizsgálták a lehetõségeket,
ennek következtében egyáltalán nem csökken a zöldfelü-
let a szökõkutas beruházásrésszel. Éppen ellenkezõleg: 38
négyzetméterrel nõ, ráadásul rendezettebb lesz a terület,
viszont csökken a burkolt felület, szemben a mostani, úgy-
mond parkkal. A zöld rész pedig azért nem lehet még több,
mert ez egyben katasztrófavédelmi felvonulási terület is.
Ha pedig fû lenne a szökõkút mellett, hamar kitaposnák...

„HATALMASAT NYER VELE A PARK”
Sigmond Sándor városi fõkertész kérdésünkre azt mond-

ta, a jelenleg létezõ sétányos, ligetes rész a kiterjesztett
központi park része. Ugyan az erdei fenyõ, elegyes fekete
fenyves faállomány sajátos hangulatot adott, azonban a
több évtizeddel ezelõtti ültetési és fenntartási hibák miatt,
a fák sûrû, csoportos állása és fényigényességük miatt egy
részüknek eltorzult a növekedése (dõlt helyzet, görbült
törzs), vannak alászorult, közbeszorult fák, ami a tarta-
mos fenntartásukat gyengíti, másrészt szerinte a központi
park egységes tájépítészetét hosszú távon itt is érdemes
érvényesíteni. Ehhez adódik e területbe agresszív,

invazívan terjeszkedõ fafaj (fehér akác) behatolása, amely
a központi park növényállományától is idegen. – Ezek el-
távolítása nemcsak, hogy indokolt, hanem sürgetõ feladat.
Ez is része a növényállomány-rekonstrukciónak, függetle-
nül attól, hogy épül-e valami vagy sem. Egyébként is elvé-
geznénk nagyjából öt éven belül a fokozatos átalakítást,
ez több éve a gondolataink része. A fenyvesek megritkítá-
sa mellett pedig kívánatos az õshonos, a központi park
faállományába tartozó fafajok telepítése. A program kere-
tében most az eltávolítandó fák két és fél-háromszorosát
ültetjük, s lesz bõven cserje is, ami most hiányosság, mint
ahogy eddig szegényes volt évelõ növényekben is a park,
az egynyáriakkal szemben. Óriási dolog ez a lehetõség,
hatalmasat nyer vele a park hosszú távon – mondta a fõ-
kertész.

ÜDE SZÍNFOLT, ÚJ PROGRAM
Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turisztikai

Nonprofit Kft. ügyvezetõje úgy látja: idegenforgalmi szem-
pontból ez egy újabb attrakció. Az Utazó magazin legfris-
sebb díja szerint az Év Turisztikai Városába érkezõk ugyanis
keresik az esti kikapcsolódási lehetõséget Sóstón. Szerin-
te ez üde színfolt lehet, ráadásul hazai viszonylatban is
különleges lesz a hang- és fényjátékkal.

HELYI OPERATÍV TÖRZS: KIEMELT FIGYELEM
 – A dr. Kovács Ferenc polgármester irányításával mûködõ, koronavírus-járvány miatt

létrehozott nyíregyházi operatív munkacsoport továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri és
elemzi a járványügyi helyzet alakulását – közölte dr. Kása Brigitta aljegyzõ. – Az aktuális
járványügyi helyzetet értékelve, a megelõzõ járványügyi szabályok fokozott érvényesítése
és az idõsotthonainkban élõ ellátottak további védelme érdekében 2020. augusztus 28-tól
visszavonásig látogatási és intézményelhagyási tilalom lépett életbe a Nyíregyházi Szociá-
lis Gondozási Központ Pacsirta utcai és Rozsnyai utcai, idõsek tartós bentlakásos ellátását
biztosító telephelyein. Jelenleg ezekben az idõsotthonokban nincs igazoltan koronavírussal
fertõzött személy, és ezt az állapotot a második hullám alatt is szeretnénk fenntartani, amely-
nek egyik eszköze a bevezetett intézkedés. Szeptember 1-jén megérkezett önkormányza-
tunkhoz az Állami Egészségügyi Ellátó Központ által a tanévkezdéshez biztosított kéz- és
felületfertõtlenítõket tartalmazó ellátmány is. Az átvett 620 liter fertõtlenítõszert az önkor-
mányzat, mint fenntartó 2020. szeptember 3-án juttatja el a város 35 óvodájába, ahol
3893 óvodás kezdte meg a 2020/21-es nevelési évet. Minden intézményünk – beleértve
bölcsõdéket is – már elõzõleg szerzett be készleteket, így fokozott higiéniai és óvórend-
szabályok mellett gördülékenyen kezdõdött el a gondozási és nevelési év intézménye-
inkben. A Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatai a megszokott ügyfélfogadási rend-
ben mûködnek, személyes ügyintézéshez továbbra is kötelezõ a szájat és orrot elta-
karó maszk/kendõ viselése és a kihelyezett kézfertõtlenítõk használata.
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ÍGY LÁTTÁK VENDÉGEINK NYÍREGYHÁZÁT ÉS A VIDOR FESZTIVÁLT
Szombat este véget ért az idei, XIX. VIDOR Fesztivál. Hétfõ délutántól

már ismert a díjazottak listája. Közülük az elsõ az életmûdíjas Mucsi Zol-
tán, aki a Nézõmûvészeti Kft. és a Szkéné közös elõadásával, az ír Conor

McPherson drámájával, az Eleven éjszakával vendégeskedett Nyíregyházán
(a díjazottak listája elolvasható a nyiregyhaza.hu weboldalon). Mostantól már
a jövõ évi jubileumi alkalomra készülnek a Móricz Zsigmond Színházban.

BUDAPEST BÁR (FARKAS RÓBERT)

„KÖTÕDÉSEM VAN A VÁROSHOZ”

ARANYTÍZ KULTÚRHÁZ

„VISSZA AKARUNK TÉRNI”
„Egy színházi fesztiválra meghívást

kapni mindig nagy öröm, pláne amikor
egy ilyen nagy múltú, lassan két évtize-
des hagyománnyal rendelkezõ találko-
zóról van szó. Kultúrházként egész más
léptékû terveket tudunk megvalósítani,
mint a színházak, és ez a két díj (Pierrot-
díj és Colombina-díj) ismét azt bizonyí-
totta, hogy jó elõadást bárhol létre lehet
hozni, mert elsõsorban a befektetett mun-
ka minõsége számít! Eddig egyszer,
2014-ben kaptunk meghívást, akkor a
Pantalone-díjat hozhattuk haza (A leg-
jobb fõszereplõ duett – Kedvek Richárd
és Õze Áron). Ezek az elismerések külö-
nösen sokat jelentenek nekünk, és na-
gyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy a

közönség szeretetén túl a zsûri megbe-
csülését is elnyertük.

Nagyon köszönjük a Móricz Zsigmond
Színház dolgozóinak a segítséget: a jelmez-
tártól kezdve a díszítõkön és világosítókon
át a titkársági munkatársakig mindenki min-
dent megtett, hogy otthon érezzük magun-
kat, és semmilyen problémánk ne akadjon.
Az õ odaadó munkájuk a fesztivál sikeré-
nek alapja, köszönjük mindannyiuknak!

Sajnos a VIDOR Fesztivállal járó feszí-
tett tempó nem tette lehetõvé, hogy Nyír-
egyházán szétnézzünk, de reméljük, hogy
akár ezzel, akár más elõadásunkkal ellá-
togathatunk újra a Móricz Zsigmond Szín-
házba, és lesz alkalmunk jobban megis-
merni a várost.”

„Nagyon nagy öröm számomra, hogy
ezzel a különleges mûsorral látogathattunk
el a VIDOR Fesztiválra, különösen boldog-
gá tett, hogy egy igazi ikonnal, Bangó
Margittal együtt léphettünk fel egy kimon-
dottan zeneértõ közönség elõtt. Sajnos
Nyíregyházát most nem volt alkalmunk
meglátogatni, mert a koncert elõtt próbál-
tunk és éjszaka haza is jöttünk, de a cso-
dálatos szabadtéri színpadnak nagyon örül-
tünk: jó körülmények között, szép környe-
zetben és nagyon kedves helyi stáb segítsé-

gével készülhettünk – és léphettünk fel. 
Játszottunk már korábban is a VIDOR Fesz-
tiválon, mindig nagyszerû a közönség”.

MEZÕ MISI

CSODÁLATOS A SZABADTÉRI SZÍNPAD
„ Az idei év talán eddigi legjobb kon-

certje volt: öröm volt ezzel az általunk rit-
kán játszott mûsorral fellépni a fantaszti-
kus közönség elõtt. Külön köszönetet mon-
dunk a VIDOR Fesztiválnak azért, hogy –
rengeteg fellépésünkkel  ellentétben – nem
mondták le a koncertet, hanem nagyon
rugalmasan alternatív megoldást találtak.
Nagyon gondos szervezõk segítették a
munkánkat, jó körülmények között, sze-
retettel fogadták a zenekart és a csodála-
tos Bangó Margitot. Nyíregyházát most
nem volt alkalmunk megnézni, csak a szín-

pad környékén sétáltunk egy rövidet, hi-
szen próbáltunk a koncert elõtt. De sze-
retjük ezt a várost, és látjuk, hogy évrõl
évre egyre szebb és izgalmasabb lesz. 

A VIDOR Fesztivál nagyszínpadán a Bu-
dapest Bárral és más zenekarokkal is léptem
már fel – az is mindig jó élmény volt. Örülök
annak is, hogy az autópályának köszönhetõ-
en már hamar meg lehet közelíteni a várost,
emlékszem, régen egy örökkévalóságnak
tûnt Budapestrõl eljutni ide. Nekem személy
szerint még egy „kötõdésem” van a város-
hoz: szenvedélyes legógyûjtõ vagyok”.

PINTÉR TIBOR

„MEGTISZTELTETÉS VOLT ITT JÁTSZANI”
„Õrült nagy megtiszteltetés volt a

TIMPEX fedeles lovardában játszani,
mindig is rajongója voltam a díjugró
sportnak, hiszen magam is díjugratóként
kezdtem, éppen ezért a legnagyobbra
tartom a díjugratást, mint szakágat. Ép-
pen ezért itt, a TIMPEX lovardában egy
különös súlyt kapott a mi elõadásunk. Az
itteni lovak olyan tenyészértéket képvi-
selnek ma Magyarországon, amivel a
világba is bekerült a TIMPEX, mint te-
nyésztõi csoport. Egy ilyen helyen lova-
golni, játszani, az mindig egy különle-
ges megtiszteltetés. A tulajok itt nagyon
jól felismerték, hogy egy sportlétesít-
ményt kultúrával is meg lehet telíteni”.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fo
tó

: 
bo

rs
on

lin
e/

Ke
cs

ke
m

ét
i 

Zo
ltá

n



EGÉSZSÉGÜGY

2020. SZEPTEMBER 4. 3

A KÓRHÁZTÓL KÉRDEZTÜNK!
Országszerte emelkednek az új korona-

vírusos esetszámok, ezért teljes látogatási ti-
lalmat rendelt el a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház
vezetõsége. Az intézkedés a megye vala-
mennyi tagkórházát érinti, mely szeptem-
ber elsejétõl lépett életbe. A járó- és fek-
võbeteg osztályok mûködése zavartalan,
a betegeket a megszokott rendben várják
a nyíregyházi kórházban is (tehát egyelõ-
re nincs szó a tavaszi pandémiás idõszak-
ban elrendelt korlátozásokról, minden a
megszokott mederben folyik). Összeszed-
tük olvasóink kérdéseit, amelyekre Vitkai
Éva sajtófõnöktõl kaptunk válaszokat.

10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT LEHET
CSOMAGOT LEADNI

– Látogatási tilalom van érvényben a
Jósa András Oktatókórházban. Mi a cso-
magküldés menete?

– A hozzátartozók a portaszolgálat se-
gítségével juttathatnak el csomagokat a fek-
võbeteg osztályokra. A csomagokat a be-
teg adataival ellátva (név, osztály, kórte-
rem), illetve a feladó elérhetõségét megad-
va, a kórház fõbejárati portáján lehet lead-
ni, 10–18 óra között.

LÁTOGATÁS, CSAK KIVÉTELES
ESETBEN

– Milyen esetben van kivétel, mikor le-
het meglátogatni mégis a beteget?

– Kivételt jelent a haldokló, súlyos álla-
potú betegek látogatása. Ezekben a külö-
nösen méltányolandó esetekben kizárólag
az adott osztály osztályvezetõ fõorvosánál
lehet kérvényezni a látogatási engedélyt.

ENGEDÉLYEZETT AZ APÁS SZÜLÉS
– Mennyiben befolyásolja az apás szü-

lést a látogatási tilalom? Találkozhat az apa
a babával?

– Az édesapa találkozhat az újszülöttel,
de ez az idõ most lerövidül. Az apás szülé-
sek is engedélyezettek, de arra kérjük a kis-
papákat, hogy csak egészségesen vegyenek
részt a szülésen, ha környezetükben gya-

nús esettel találkoztak, akkor is kockáza-
tos lehet az együtt szülés. A papás szülé-
sek elõtt egy kérdõívet kell kitöltenie az
édesapának, a kockázat minimalizálásának
érdekében. A szigorítás a kismama és a
születendõ gyermek érdekében történik.

A VÉRVÉTELI VÁRÓBAN
15 EMBER TARTÓZKODHAT
– Esetenként a vérvételnél sorok állnak

az SZTK épületében. Mi ennek az oka, há-
nyan tartózkodhatnak egyszerre a vérvé-
teli helyiségben?

– A vérvételi váróban egyszerre 15 em-
ber tartózkodhat, ezt kollégánk felügyeli és
irányítja. A várakozás során igyekszünk be-
tartatni a 1,5 méteres távolságot. Ebben a
biztonsági szolgálat munkatársai is segítsé-
günkre vannak. Bizonyos speciális esetek-
ben a vérvételt szakmai, illetve szervezési
szabályok miatt soron kívül kell végezni.

A PULTIG KÍSÉRHETÕ A BETEG
– A Sürgõsségi Betegellátó Centrumban

a hozzátartozó meddig kísérheti be a be-
teget? Ott maradhat vele?

– A hozzátartozó a betegfelvételi pultig
kísérheti be a beteget, de nem maradhat, vá-
rakozhat az elõtérben. A sürgõsségi diszpé-
csernél, telefonon keresztül lehet érdeklõdni
a hozzátartozó állapotáról. Ha a beteg álla-
potában változás történik, illetve ha a beteg
kéri, a diszpécser veszi fel a kapcsolatot a
hozzátartozóval, akinek ezért minden eset-
ben szükséges megadnia az elérhetõségét.

Szerkesztõségünk kérdésére dr. Ador-
ján Gusztáv, a kórház fõigazgatója meg-
erõsítette, a döntés (látogatási tilalom) nem
egyedi, hanem a megbetegedések számá-
nak tendenciája alapján, több más nagy-
város és jelentõs kórház vezetésével szink-
ronban hozták meg, a betegellátás zavar-
talansága érdekében. Mint fogalmazott, ez
inkább megelõzõ, preventív jellegû lépés,
amely a kórház korábbi gyakorlatából jól
ismert, hiszen az influenzajárványok ide-
jén hasonló intézkedéseket hoznak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Mint ismert, a koronavírusjárvány-
helyzet alakulása miatt a járvány elsõ
hulláma idején alkalmazott határvédel-
mi szabályokhoz való visszatérésrõl dön-
tött a kormány. Így fõ szabály szerint
szeptember 1-jétõl külföldi állampolgá-
rok nem léphetnek Magyarország terü-
letére, csak indokolt kivételekkel, a biz-
tonsági szabályok megtartása mellett. A
külföldrõl hazatérõ magyaroknak pedig
14 napig – vagy mindaddig, amíg két nap
különbséggel két negatív tesztet nem tud-
nak bemutatni – karanténba kell vonul-
niuk.

A mintavételi helyek listája megtalálha-
tó a Nemzeti Népegészségügyi Központ
honlapján. Nyíregyházán három helyen
végeznek koronavírustesztet: a Bujtosi Kli-
nikán, a Nyírségi Egészség Kontroll Bt.-nél,
valamint az FM Magánklinika Egészség-
ügyi Szolgáltató Kft.-nél. Az utóbbit kér-
deztük az elmúlt hetek tapasztalatairól...

MEGNÖVEKEDETT A
MINTAVÉTELI IGÉNY

– Változó, hogy hetente hány korona-
vírustesztet végzünk el, de az egyértelmû-

en látszik, hogy az utóbbi három hétben
megnövekedett a mintavételi igény – ami-
óta lehetõség van az F-Medicalban
koronavírusteszt elvégzésére, ez a legki-
emelkedõbb idõszak –, most hetente kb.
100 darabbal számolunk, és fõként ma-
gyar állampolgárok kérik.

AKÁR MINDENNAP
– A teszt elvégzésére idõpontot kell kér-

ni. Ebben igyekszünk rugalmasak lenni,
a páciens igényét is figyelembe véve. Ed-
dig két nap volt a várakozás, jövõ héttõl
azonban akár mindennap el tudjuk végez-
ni a tesztelést. Az úgynevezett PCR teszt-
hez felsõ légúti mintát veszünk orrból és
garatból, de van lehetõség vérbõl immun-
globulin-vizsgálatra is. Az eredmény 48
órán belül érkezik meg.

Az FM Magánklinikától megtudtuk, ab-
ban az esetben, ha kiderül, hogy egy teszt
eredménye pozitív, az érvényes jogsza-
bályi kötelezettségnek megfelelõen érte-
sítik a népegészségügyi hatóságot. A ha-
tóság pedig saját jogkörében jár el karan-
tén, háziorvos értesítése, illetve kontak-
tok kutatásáról.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

NYÍREGYHÁZI MAGÁNKLINIKA:

HETENTE 100 KORONAVÍRUSTESZT
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VB, EB, VILÁGKUPA – EGY HÉT, TÖBB RANGOS SPORTESEMÉNY
Mozgalmas volt az elmúlt néhány nap sport szempont-

jából Nyíregyházán. A szabolcsi településen elõbb kerék-
páros világkupa-futamot, majd jet-ski vb- és Eb-versenyt
rendeztek, és aztán érkezett a Tour de Hongrie mezõnye.

A sort a V4 juniors kerékpárverseny nyitotta. A dán baj-
nok, Tobias Lund Andresen szakaszgyõzelmével kezdõ-
dött a viadal, a fiatal sportoló már a Vásárosnamény–Nyír-
egyháza távon is jelezte, hogy a világkupa-futam legna-

gyobb esélyese. Pedig rangos mezõny érkezett, és csütör-
tökön nyíregyházi belvárosi idõfutammal folytatódott a
viadal, majd Ibrányban teljesítettek egy szakaszt a me-
zõny tagjai. Az utolsó napra egy újabb hosszú etap ma-
radt, és végül Andresen esélyeshez méltón meg is nyerte
a versenyt.

A V4 juniors versennyel párhuzamosan elkezdõdött
nyíregyházi versenyközponttal Leveleken a Jet-ski Eb, mely
idén junior vb is volt egyben. Több kategóriában mérték
össze tudásukat a versenyzõk, akik 22 országból érkez-
tek. Az eseményen dr. Szabó Tünde sportért felelõs ál-
lamtitkár is részt vett.

– Miközben 2020-ban számos rangos sportrendezvényt
le kellett mondani, nagy öröm számunkra, hogy Magyar-
országon házigazdái lehetünk a Jet-ski Európa-bajnokság-
nak. Nagyon szeretnénk, hogy a Nyíregyháza melletti
leveleki tó rendszeresen nemzetközi futamokat tarthasson,
errõl már tárgyaltunk a szövetséggel, a város pedig szállo-
dakapacitásával ki tud szolgálni ilyen eseményeket –
mondta dr. Szabó Tünde.

A 2020-as Jet-ski Magyar Nagydíjon – az Eb- és a vb-
futamokat is beleszámítva – a nemzeti csapat tagjai há-

rom elsõ, hat második és egy harmadik helyet szereztek
Leveleken.

Mezõnybefutót hozott a Tour de Hongrie Karcag és Nyír-
egyháza közötti 182 kilométeres etap végén a CCC Team
olasz sprintere, Jakub Mareczko ünnepelhetett – akárcsak
egy nappal korábban Hajdúszoboszlón. Egyszerre ért a
célba a mezõny, az Orosi út után a Bocskai utcán is hatal-
mas tempót diktáltak a versenyzõk.

– 25 év után tért vissza Nyíregyházára a Tour de Hongrie,
és a múlt héten a V4 világkupához hasonlóan most is több
százan voltak a célnál. Sok embert érdekel a kerékpáro-
zás, ennek megvan a városban az infrastrukturális háttere
is, hiszen egy olyan kerékpárút-hálózatunk van, mellyel
nem vallhatunk szégyent egy ilyen eseményen sem –
mondta dr. Kovács Ferenc polgármester. 

(Szerzõ: Dankó László)

Fotó: Magyar Jet-Ski Szövetség/Facebook

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

F E L H Í V Á S
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-

ben szabályozza az „Együtt egymásért” „Burger István-
díj” adományozásának rendjét.

A kitüntetés az önkormányzatnál és intézményeiben,
valamint a társadalmi és a civil szervezetekben, a szoci-
ális ellátás és gondozás területén kimagasló munkát vég-
zõ személyeknek, valamint a városban a gyermekekért,
a fiatalokért lelkiismeretesen, önzetlenül, hosszú éveken
át végzett segítõ, pártfogoló tevékenységért, érdekvédel-
mi munkáért adományozható.

A kitüntetés odaítélését bármely természetes vagy jogi
személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani
2020. szeptember 30. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér
1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Közgyûlése

Smidt Ferenc
(4. sz. vk. önk. képviselõje)

fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. szeptember 7.,

17.00–19.00 óráig.
Helyszín: Városmajori Közösségi Ház,

Városmajor u. 5.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
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FEDELES LOVARDA ÉPÜLT A HOTEL PAGONY TERÜLETÉN
Magyarország Kormányának támogatásával egy 2400

négyzetméter összalapterületû fedeles lovardát épített a
TIMPEX Kft. a Hotel Pagony területén. A beruházás egy
2018-ban kezdõdõ fejlesztéssorozat elsõ ütemeként va-
lósult meg. A II. ütemben megépül majd a lovarda
kiszolgálóépülete, melyben helyet kapnak a szociális he-
lyiségek, az állatorvosi kezelõ és oktatásra alkalmas tan-
termek; a III. ütemben pedig megtörténik a sportistálló
bõvítése; a meglévõ istállókkal való összekötése is.

A Timpex Ménes lovas objektuma jelentõs fejlõdésen
ment keresztül 1993 óta. Az elmúlt évtizedekben elsõsor-
ban a lótenyésztés alap infrastruktúráját fejlesztették, így
megépült a 36 boxos sportistálló, a ménes- és évjárati csi-
kóistálló, a kifutóistálló és a fedett takarmánytároló, de
kialakítottak egy füves versenypályát is fedett ülõhelyes
lelátóval és zsûritoronnyal. A lókiképzéshez, lovasokta-
táshoz, utánpótlás-neveléshez, versenyeztetéshez azon-
ban elengedhetetlen a mai modern korban, hogy fedett
pályás lovaglási lehetõséggel rendelkezzen a ménes, ezért
2018-ban egy több elembõl álló fejlesztéssorozatot indí-
tottak el Magyarország Kormánya támogatásával. Az I.
ütem keretében elkészült egy 27x65 méter alapterületû
lovaspályát magában foglaló fedeles lovarda, melynek
összalapterülete 2400 négyzetméter.

– Az épület fedeles lovarda, ez az alapfunkciója – hang-
súlyozta Tárbály István, a TIMPEX Kft. ügyvezetõje. – Erre
is létesült. Az itt született csikóknak az életük során a fel-
nevelésükhöz szükséges a napi testmozgás. 12 hónapon
keresztül kell gyakorlatilag meghatározott edzésterv sze-

rint dolgoztatni ahhoz, hogy a kívánt eredményt elérjük.
Elsõdlegesen a funkciója az épületnek a ménes kiszolgá-
lása ilyen szempontból. Természetesen az épület mérete
lehetõvé teszi azt is, hogy lehetõséget biztosítson edzõtá-
borok, versenyek megrendezésére, segíti az utánpótlás-
nevelést is, valamint helyet tud adni olyan elõadásoknak,
mint amilyen a Kincsem volt.

LEHETÕSÉG VAN BENNE
Dr. Kovács Ferenc polgármester az épület átadó ün-

nepségén kiemelte, ez a beruházás nemcsak hasznos,
hanem kreatív is, hiszen már önmagában a lovassportban
is hatalmas lehetõségek vannak, de mint ahogyan azt a
Kincsem is bizonyította, az épület helyet tud adni a jövõ-
ben kulturális eseményeknek is. Ezeknek pedig már összes-

ségében is van turisztikai értéke. Mint elmondta, az aréna
adottságai, infrastrukturális lehetõségei sokat ígérnek, bí-
zik benne, hogy ezt a jövõben sikerül minél jobban ki-
használni.

A létesítmény egyébként nemcsak funkcióját tekintve kü-
lönleges. Míg általában ugyanis fémszerkezetû lovardákat
építenek, ez ragasztott fa tetõszerkezetû, ami a környezetbe
illõ, természetesebb hatást kelt. Talaja speciális, az öntözhe-
tõ, filces homokborítású díjugrató pálya rugalmas, ezzel pe-
dig a sportlovak ízülete kevésbé van igénybe véve. Kialakí-
tásának köszönhetõen pedig sok természetes fény jut be, így
ritkán van szükség elektromos energia igénybevételére.

Képünkön dr. Kovács Ferenc polgármester, id. Tárbály
István, ifj. Tárbály István és dr. Szabó Tünde államtitkár.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZEL 1,3 MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSI FORRÁSRA PÁLYÁZHAT A VÁROS
Újra ülésezett a nyári szünetet követõen Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyûlése. A képviselõk a számos
napirend között több olyat is támogattak, melyek újabb
fejlesztéseket jelenthetnek, pályázatok révén. Van köz-
tük olyan, ami egészségügyi, van, amelyik sportcélú be-
ruházás, de a legjelentõsebb, közel 1,3 milliárd forintos
csomag oktatási és kulturális intézmények felújítására
érkezhet, TOP-os forrásból.

A két közgyûlés közötti idõszak történéseit feldolgozó,
a Nyíregyházi Televízió által készített kisfilmet a polgár-
mester szóban egészítette ki. Ezen a nyáron összesen 896
gyermek nyaralt az önkormányzati napközis táborokban,
739 gyermek az önkormányzat támogatása mellett, ked-
vezményesen, valamint 629 nyíregyházi gyermek tábo-
rozhatott 10 turnusban az önkormányzat tulajdonában lévõ
Szigligeti Gyermeküdülõben. Júliusban elkezdõdött a To-
kaji út 3. szám alatt Egészségügyi Centrum kivitelezése. A
beruházás során az „Albérlõk háza” földszintjén egy
egészségügyi centrum létesül, amely a hajléktalanok há-
ziorvosi ellátását napi 24 órában biztosító szolgáltatásnak
ad majd helyet. A kézilabda szövetség a Vasvári és az
Arany gimnázium udvarán megépítendõ szabadtéri pá-
lyára benyújtott pályázatokat pozitív elbírálásban részesí-
tette, azok még õsszel elkészülhetnek. A polgármester
külön kiemelte a nemzeti együttesünk, a Cantemus által
indított és menedzselt új magyar kulturális rekordot, mely
az István, a király záródallamához kötõdik, s melyre 7336
érvényes videószelfi érkezett be, 47 országból. A képvi-
selõk is megtekinthették a Nyíregyházi Televízió által ké-
szített kisfilmet, ami a közgyûlés idõpontjáig már 48 ezer
megtekintésnél tartott.

INTÉZMÉNYEK, TÁMOGATÁSOK
A második napirend keretében módosították az önkor-

mányzat által fenntartott kulturális intézmények alapító
okiratát a közalkalmazotti jogviszony átalakulása miatt,
törvényi kötelezettség alapján. Külön napirend foglalko-
zott a nemrég megépült Városi Uszodával is, melynél pót-
beruházások megvalósítása van folyamatban. A csütörtö-

ki döntés szerint a város üzemeltetõi tevékenységet támo-
gató közremûködõi megállapodást kötött a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel. Újabb sportpályával gaz-
dagodhat pályázat keretében a város; Oroson, a Hermann
Ottó tagintézmény udvarán készülhet el az MLSZ Orszá-
gos Óvodai Pályaépítési Programja keretében grundmé-
retû, mûfüves labdarúgópálya. Napirendre került a Nyír-
egyháza Spartacus FC támogatása is, mely a szokott felté-
telrendszerrel folytatódik, szponzori szerzõdés keretében.

ÚJABB PÁLYÁZATOK
Pályázik az önkormányzat a tulajdonában lévõ, Rozs-

nyai utca 8. szám alatti, az Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság telephelyeként fenntartott gyermek- és fogorvosi
rendelõ, valamint védõnõi szolgálatnak helyet adó épület
külsõ és belsõ felújítására. Három, egymással részben
összefüggõ napirend is komoly, energetikai célú fejlesz-
tések pályázatait tartalmazta, összesen közel 1,3 milliárd
forint értékben, 100%-os támogatás mellett. A városi ön-
erõt sem igénylõ lehetõségek nem véletlenül adódtak
Nyíregyháza elõtt a polgármester szerint, aki kifejtette,
azért juthat pluszforráshoz a város, még az unió 2020-ig
tartó költségvetésébõl, mivel Nyíregyháza jól használta
fel az eddigi EU-s támogatásokat, azaz a TOP-os fejlesz-
téseknél városunk volt a legeredményesebb és a legsike-
resebbek között van az országban. A beruházássorozatnak
számos tervezett eleme van. Az Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium energetikai fejlesztése, két
közmûvelõdési intézmény, a városmajori és a borbányai
mûvelõdési ház, valamint az NYSZC Inczédy György Szak-
gimnázium, Szakközépiskola épületeinek energetikai kor-
szerûsítése, továbbá a Vécsey köz 4. és a Bocskai utca 25.
szám alatti önkormányzati épületek, illetve az NYSZC
Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakközépiskola épü-
leteinek energetikai korszerûsítése.

„FEJLESZTÉSEK A PANDÉMIÁS HELYZET
ELLENÉRE IS”

– Olyan energetikai fejlesztéseket tudunk végrehajtani
iskolákban, amelyeket – annak ellenére, hogy itt van a

pandémiás idõszak, és na-
gyon sok önkormányzat küsz-
ködik költségvetési problé-
mákkal – nagyon örömteli
módon tudunk véghezvinni a
terveinknek megfelelõen. Szét
kell nézni a városban: körfor-
galmakat építünk, az energe-
tikai fejlesztések folytatódnak,
óvodát fejlesztünk, tehát
mondhatjuk azt, hogy ebben
a nehéz gazdasági helyzetben
is szépen tudjuk teljesíteni az általunk eltervezetteket, ter-
mészetesen a meglévõ odafigyelés mellett – nyilatkozta a
téma kapcsán a Nyíregyházi Televíziónak dr. Adorján
Gusztáv, a FIDESZ-KDNP frakcióvezetõje.

„TÁMOGATJUK, DE VAN MÉG TEENDÕ
E TÉREN”

– Az ellenzéki frakcióban
úgy látjuk, és természetesen
ebben egy véleményen va-
gyunk a városvezetéssel,
hogy a környezet védelme,
az energetikai megtakarítá-
sok nagyon fontosak Nyír-
egyházán is. Ezért támogatni
fogjuk ezeket az elõterjesz-
téseket, hiszen ezeknek az
intézményeknek, épületek-
nek az utólagos hõszigetelé-

se, fûtésrekonstrukciója, vagy egyéb, ilyen típusú beru-
házását mi is fontosnak tartjuk. Ugyanakkor vannak még
szép számmal olyan intézmények Nyíregyházán, ame-
lyek érdemesek lennének arra, hogy ilyen irányban gon-
dolkodjon a városvezetés. A következõ idõszakban erre
konkrét javaslatokat is fogunk tenni – mondta az NYTV-
nek Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért
frakcióvezetõje.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MEGÚJULT AZ ARANY TANUSZODÁJA

140 millió forintból korszerûsödik a Nyíregyházi Arany
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium tanuszo-
dája. A munkálatok várhatóan 2-3 héten belül befejezõd-
nek és birtokba vehetik a diákok a felújított medencét. A
beruházásnak köszönhetõen teljesen megújul a meden-
cetér, többek között új burkolatot kap a tanuszoda és a
homlokzati nyílászárókat is kicserélik.

Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek az Arany-
ban, a tanuszoda felújítása április végén kezdõdött az intéz-
ményben. Óvodások és általános iskolások, valamint hétvé-
gén felnõttek is ezt a tanmedencét választják, itt biztonságos
módon lehet elsajátítani az úszás alapjait. Az elmúlt évtize-
dekben rengetegen tanultak meg itt úszni, többek között
Szabó Tünde olimpikon és sportért felelõs államtitkár is.

IDÕSZERÛ VOLT A FELÚJÍTÁS
Az intézmény vezetõje, Kantár Attila a hétfõi bejáráson

kiemelte, a medencére már ráfért a felújítás, hiszen 1978-

ban épült, azóta pedig csak egy alkalommal történt re-
konstrukció.

Nem egyedi eset az intézmény életében ez a mosta-
ni felújítás, bár az önkormányzat már nem fenntartó és
mûködtetõ, ennek ellenére tulajdonosként figyel az is-
kolák állapotára. Itt, az Aranyban pár éve megtörtént a
tornaterem korszerûsítése, tavaly átadták a mûfüves
pályát, jelenleg pedig az Emberi Erõforrások Miniszté-
riuma biztosít 140 millió forintot a tanuszoda felújítá-
sára.

– Ez tényleg egy nagyon modern uszoda lesz, amit
gondolom már várnak is a gyerekek. Szeptemberben el-
indul – a közgyûlésen is bejelentettük – a kézilabda szö-
vetséggel egy kinti pálya megvalósítása, és szintén erre
az iskolára beadtunk egy másik TOP-os energetikai fel-
újításról szóló pályázatot is, ami több mint 400 millió
forintos összeget jelent – hangsúlyozta dr. Kovács Fe-
renc polgármester.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Több mint 88 millió forintból újul meg a Tündérkert
Keleti Óvoda  Nefelejcs Tagintézménye Oroson. A be-
ruházás részeként az épület energetikai felújításán túl
a külsõ homlokzat, valamint a teljes belsõ tér is meg-
újul. Nagyobb tornaszoba, fejlesztõszoba, valamint egy
sószoba kialakítása is folyamatban van, a jövõben pe-
dig új szolgáltatásokkal is várják majd a gyermekeket.
A munkálatokat ez év májusában kezdték, és várható-
an október közepéig el is készülnek a beruházással.

– Közel 90 millió forintos, pályázati forrásból törté-
nik meg az óvodának a külsõ és a belsõ felújítása, ami
magába foglalja többek között a festést, kint a térköve-
zést, valamint a csapadékvíz-elvezetést is – mondta el
dr. Tirpák György önkormányzati képviselõ az óvoda
hétfõi bejárását követõen. Ez a fejlesztés része az ön-
kormányzati óvodák utóbbi években véghez vitt re-
konstrukciós programjának, mely ezzel a 34. intéz-
ménnyel teljessé válik.

(Szerzõ: Fehér Attila)

ÓVODAFEJLESZTÉS
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SZINDBÁD: VÁRHATÓAN 2020 VÉGÉRE KÉSZÜL EL
NYÍREGYHÁZA ÚJ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓJA

A beruházás felénél tart jelenleg az egykori Helyõrsé-
gi Mûvelõdési Otthon mintegy 756 millió forintos felújí-
tása. Ez is része annak a több mint négymilliárd forintos
beruházáscsomagnak, amelynek köszönhetõen létrejött
Nyíregyháza Kulturális Negyede a belvárosban. Egyedül-
álló 3D-s mozi, interaktív látogatótér, étterem, kávézó
és egy pódiumszínpad is lesz a felújított épületben, ami a
Szindbád nevet viseli majd.

A városvezetés még 2011-ben kezdett el foglalkozni a
Kállay Gyûjtemény áthelyezésével – Nyíregyháza polgármes-
tere azért idézte fel ezt a dátumot a múlt hét pénteki sajtótá-
jékoztatón, mert ekkor indult a Kulturális Negyed kialakítása
a belvárosban. Az elmúlt években több mint négymilliárd
forintot fordítottak különbözõ forrásokból, különbözõ beru-
házásokra, ennek köszönhetõen újult meg többek között a
Kállay-ház, a Rózsakert Szabadtéri Színpad, illetve az itt ta-
lálható parkok is. A korszerûsítés folyamatos annak érdeké-
ben, hogy a városba érkezõ turisták ne csak Sóstón, ha-
nem a belvárosban is minél több idõt tudjanak eltölteni.

– Már van egy nyertes pályázatunk a Jósa András Mú-
zeumra, ott is egy fejlesztési csomag újabb elemére. Én
azt gondolom, hogy ezekkel így együtt november végén

már teljesen látható lesz, hogy ez valóban egy kulturális
negyed  – közölte dr. Kovács Ferenc polgármester.

A színház épülete mellett folyamatosan dolgoznak az egy-

kori Helyõrségi Mûvelõdési Otthon felújításán, a munka je-
lenleg a felénél tart. Az épület új funkciókat és nevet is kap,
a jövõben a Szindbád nevet viseli majd. Itt három fõ attrakci-
ót is kialakítanak, elsõsorban egy 3D-s mozit, ahol színház-
történeti korokat ismerhetnek meg a vendégek, a másik egy
greenbox-szal kiegészített virtuális öltöztetõtükör, ahol kü-
lönleges helyszíneken és ruhákban fotózkodhatnak a látoga-
tók, valamint egy VR-szemüveg segítségével egy színházi
jelenetben találhatják magukat az érdeklõdõk.  Ezek mel-
lett egy 80 fõs pódiumszínpad, egy 123 fõs rendezvényte-
rem, bisztró és kétszintes kávéház is lesz az épületben.

– Mindenképpen szerettük volna, hogy mivel a Kulturális
Negyed kellõs közepén vagyunk, egy olyan új attrakciót talál-
junk ki, ami a turistáknak is érdekes lehet  – tette hozzá Kirják
Róbert, a Móricz Zsigmond Színház ügyvezetõ igazgatója.

Nemcsak az épületek és a szolgáltatások újulnak meg
a belvárosi Kulturális Negyedben, az infrastrukturális fej-
lesztések is folyamatosak. A Benczúr és Bessenyei terek
körüli parkok és úthálózat korszerûsítésén jelenleg is dol-
goznak a szakemberek. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

Dr. Kovács Ferenc és Kirják Róbert



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„KÉT IDEALISTA ORVOS ÁLMA”: SZANATÓRIUM A KÁLLÓI UTCÁBAN
A mai Szent István utca 42. sz. alatt található épület-

rõl a legtöbben talán azt tudják, hogy itt rendezkedett
be a Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiója. A falán 1948-
ban elhelyezett, Krúdy Gyulát ábrázoló dombormû pe-
dig azt hirdeti, hogy a telek egykor a Krúdy család tulaj-
donában volt, a mostani
kert helyén álló épületben
töltötte a késõbb híressé
vált író gyermekéveit. A
két esemény közötti idõ-
ben pedig egy magánsza-
natórium kapott itt helyet,
amely bõvítéseként, 1927-
ben készült el a ma is lát-
ható épület (képünkön).

A két „idealista orvos”,
aki a szanatóriumot meg-
álmodta: Klekner Károly
és Spányi Géza. Az Erzsé-
bet Közkórház két kiváló
orvosa 1911-ben folyamodott a városhoz ingyen tele-
kért építkezés céljából, de kérésüket nem támogatták. A
következõ évben sikerült megszerezniük a Krúdy csa-
lád egykori telkén álló lakóházat, amelyet modern fel-
szerelésû szanatóriummá alakíttattak át. 1912 novembe-
rében folyamodtak a belügyminisztériumhoz engedélyért,
és 1913. február 9-én mutatták be a 12 férõhelyes intéz-
ményt. A látogatók jólesõen állapították meg, hogy „ilyen
szanatórium a fõvárosnak is díszére válnék!”.

A gyógyintézet elsõsorban sebészeti, szülõ- és nõbe-
tegek befogadását célozta meg. A kitûnõ szolgáltatások-
nak köszönhetõen jövedelmezõ vállalkozássá nõtte ki
magát, ezért 1923-ban elhatározták a bõvítését. Pisszer
János helyi építõmester tervei alapján és az õ kivitele-

zésében, 1927-ben ké-
szült el az új épület, ame-
lyet összekapcsoltak a
már meglévõvel. Pisszer
„szaktudását és nemes
mûvészi elveit hirdeti a
homlokzati rész hangula-
tos és technikai szem-
pontból bravúros elgon-
dolású íve, amely az
oldalokon kiugró szárny-
részeket összeköti és az
egyszerû homlokzatba
erõsen ható esztétikai ele-
met visz be, amelyet

egyébként a manzárdtetõ szépsége képvisel”. Az udvar
parkosítása során, Klekner tervei alapján a kettõskereszt
és a hármashalom formálódott ki.

A magánszanatóriumot 1949-ben számolták fel, rö-
vid ideig diákotthon, majd 1952-tõl az elsõ vidéki rádió
innen sugározta adását az éterbe 2007-ig. Ma üresen
áll...


