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KITÜNTETÉST KAPOTT A KULTURÁLIS KÖZPONT
A magyar kultúra napján adták át – más kitüntetések

mellett – a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény címet
is, melyet elnyert a Váci Mihály Kulturális Központ. Az
online ünnepi eseményen a Himnusz születésnapjához
méltó ünnepi köszöntõt mondott dr. Kásler Miklós mi-
niszter és Fekete Péter államtitkár.

Büszke vagyok arra, hogy veletek dolgozhatok – így
köszöntötte még a kapcsolás elõtt Mészáros Szilárd, a kul-
turális központ igazgatója a közel félszáz dolgozót képvi-
selõ maroknyi csoportot, akik részt vettek a Váci Kék ter-
mében berendezett alkalmi stúdióban. Itt vették át virtuá-
lisan a Minõsített Közmûvelõdési Intézmény címet, mely-
nek pályázatát az EMMI írta ki. Kõkemény nyolchónap-
nyi munka van a siker mögött, és persze egy galéria, kiál-
lítótermek és színházterem, mozi, sõt, nem mellesleg 17
tagintézmény.

– Több ezer dokumentumot kellett elkészíteni, illetve
minden egyes állításunkat – hogy minõségi munkát vég-
zünk – bizonyítani. Auditáláson is keresztülment az in-
tézmény. A nyíregyházi Váci Mihály Kulturális Központ
ezeknek a nagyon szigorúan dokumentált elõírásoknak
teljes mértékben megfelelt, így elnyerte a kiválóan Minõsí-
tett Közmûvelõdési Intézmény címet – fogalmazott Mészá-
ros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója.

Az EMMI Szõcs Géza termébõl közvetített ünnepségen
prof. dr. Kásler Miklós beszélt a közmûvelõdés díjazott
dolgozói elõtt a kultúra értékeirõl: – A kultúra, a mûvé-
szeti alkotások jelenítik meg mai materiális világunkban a
lélek és a szellem táplálékát. Különösen fontos ez a lelki
táplálék olyan nehéz idõszakban, amikor a járvány átírta
mindennapi életünket, megváltoztatta szokásainkat és élet-
módunkat.

A kultúra napja alkalmával szerepelt a Magyar Nemze-
ti Táncegyüttes és az Óbudai Danubia Zenekar. A Fõváro-
si Nagycirkusz, a szolnoki és a békéscsabai színház mû-
vészei, illetve Rátóti Zoltán mondta el a nemrég elhunyt
Szõcs Géza versét.

Nyíregyháza kulturális ügyekkel is foglalkozó alpolgár-
mestere a szakmai elhivatottságra utalt, hiszen a Váci Mi-
hály Kulturális Központ kollektívája saját magával szem-
ben állított mércét, melyet magasan teljesített, ami hason-
ló munkára kötelez a jövõben is.

– Több kulturális díjat is elhozott már az intézmény-
rendszerünk. Most elõször kap jelentõs, a legmagasabb
díjat a Váci Mihály Kulturális Központ és a tagintézmé-
nyei. Ez azt hiszem, hogy annak a 6 éves munkának –
amit együtt töltöttünk a két ciklus alatt – olyan látható ered-
ménye, amely nemcsak a várost és nemcsak a vezetést,
hanem a kulturális intézményekben dolgozóknak a szak-

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, Kobzos Judit igazgató-
helyettes és Mészáros Szilárd igazgató a díjátadón

mai kvalitásait mutatja – fogalmazott dr. Ulrich Attila al-
polgármester.

A képzés, a kiállítás és a rendezvény, emellett a szár-
maztatott szolgáltatás területén is kiválóan minõsült az
EMMI pályázatán a Váci Mihály Kulturális Központ.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FEBRUÁRBAN ÉRKEZIK A 13. HAVI NYUGDÍJ

A kormány tavaly döntött a 13. havi nyugdíj fokozatos visszaépítésérõl. 2021-ben
egy átlagos összegû (150 600 forintos) nyugdíjban részesülõ közel 37 650 forintot
kap 13. havi nyugdíj címén 2021 februárjában a havi nyugdíján felül. A lépés ered-
ményeként az öregségi nyugdíjasok mellett az árvaellátásban, az özvegyi nyugdíj-
ban, valamint a nyugdíjszerû ellátásban részesülõk, összesen 2,56 millió ember
kapja meg idén az egy heti plusz juttatást, összesen 77 milliárd forint értékben. Aki
a bankszámlájára kapja az ellátást, az ehhez már február 12-én hozzájut, postai
kézbesítés esetén pedig a februári ellátással együtt, február 12-tõl kézbesítik a pos-
tások a járandóságot.

TÉLI SÉTA

Bár gyakran fázós, hideg napokat élünk, még ilyenkor is jó elhagyni a meleg szobát és sétálni egyet a
Sóstói-erdõben, mert a természet gyönyörû, és ha nyitott szemmel járunk, bizony számos kincset
begyûjthetünk egy-egy kisebb-nagyobb túra során.
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FEBRUÁRTÓL MÁJUSIG ÚJRA AZ ONLINE TÉRBEN:
„MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!” – INGYEN

házi Televíziónak az önkormányzat részérõl Hornyák Eni-
kõ sportreferens.

EGY HÉTIG ÚJRANÉZHETÕ
A megváltozott körülményekhez azzal is próbálnak al-

kalmazkodni a szervezõk, hogy minden foglalkozás az élõ
adás után egy hétig még elérhetõ lesz, azaz bármikor újra-
nézhetõ és végezhetõ a gyakorlat. Összesen 15 mozgásfor-

ma közül lehet választani, a „Mozdulj Nyíregyháza!” má-
jus végéig tart. Minden foglalkozás ingyenes, regisztrálni
sem kell. A korábbi években több ismert oktató is tartott
órát, a korlátozások miatt viszont idén sem Katus Attilát,
sem Béres Alexandrát nem láthatják vendégül személye-
sen a szervezõk, de szó van arról, hogy õk is tartanak majd
online edzést. Továbbra is népszerû a senior torna, a latin
kardió fitnesz, és sokan követik a gyerekprogramokat is.

Ha átestél a COVID-19 fertõzésen, tudnod kell, hogy
felépítõ edzésprogramodat speciális pillérekre kell építe-
ned.  A program oktatói: Szentes-Szendrey Anna és Szen-
tes Gábor (Optimum Health Institute) 16 hetes edzés- és
életmódsorozata segítséget nyújt abban, hogy:

– Milyen orvosi vizsgálatokat végeztess  el a mozgás-
program elkezdése elõtt, az esetleges szövõdmények fel-
térképezésére.

– Hogyan építsd fel mozgásprogramodat, nyújtást, erõ-
sítést lépésrõl lépésre, hogy ne okozhasson egészségügyi
problémát.

Február elsejétõl folytatódik a „Mozdulj Nyíregyhá-
za”! Az önkormányzat által szervezett ingyenes mozgás-
formák a pandémiás helyzet miatt továbbra is online ér-
hetõk el, csakúgy, mint az elmúlt esztendõben – jelentet-
te be dr. Kovács Ferenc hivatalos Facebook-oldalán. Az
élõben közvetített foglalkozások mindig visszanézhetõ-
ek lesznek még egy hétig, s találhatunk köztük újdonsá-
gokat is. A polgármester közösségi oldalán hozzátette:
„Érdemes a plakát alapján minél több mozgásformát ki-
választani a 15-bõl. Ez a sorozat most május végéig tart,
mindenkit biztatunk a sportolásra!”

A „Mozdulj Nyíregyháza!” 2013 óta sikerrel mûködik
Nyíregyházán. Számos mozgásforma közül választhat-
nak a város lakói, és az ingyenes órákon bárki részt ve-
het. A koronavírus-járvány viszont itt is változtatást kö-
vetelt, így tavaly tavasztól online tartják az edzõk a tré-
ningeket. 2021. február elsejétõl folytatódik a program-
sorozat, és több új elem is lesz. A nyíregyházi kötõdésû
profi ökölvívó világbajnok, Miló Viktória bár már a fõvá-
rosban él, péntekenként kardió boksz edzést tart majd,
melyhez lehet csatlakozni.

PÉNTEK 18.00–19.00: KARDIÓ BOKSZ
Egy intenzív edzés mindazoknak, akik szeretik a

küzdõsportokat vagy meg szeretnék tanulni az ököl-
vívás alapjait. A hetente jelentkezõ edzéseken részt
vevõk megtanulhatnak helyesen ütni, miközben in-
tenzív mozgással ég a zsír és formálódik a test! Min-
den korosztály számára ajánlott! Az edzéseket tartja:
Miló Viktória profi ökölvívó világbajnok.

SEGÍT AZ ÚJRAKEZDÉSBEN
Szintén újdonság az a program, mely a COVID-fertõ-

zés utáni újrakezdésben segít. – Mindenki tapasztalhat-
ja, aki tünetekkel, vagy akár tünetek nélkül esett át a be-
tegségen, hogy sokat kell foglalkoznunk magunkkal, hogy
visszatérjen a régi erõállapotunk. Van egy csapat, amely
abban segít majd, hogy hogyan és mikor tudunk elkez-
deni újra mozogni, melyik sport az ideális, milyen le-
gyen a táplálkozásunk. Egy 10 hetes programcsomagot
állítottunk össze, minden vasárnap délutánonként sugá-
rozzuk a Facebookon „Covid után OptimumON” név-
vel. Különbözõ szakmai anyagokat is teszünk majd fel
az oldalunkra, érdemes követni – nyilatkozta a Nyíregy-

VASÁRNAP 16.00–17.00: COVID UTÁN OPTIMUMON

– Milyen légzõgyakorlatokat végezz a tüdõkapacitá-
sod növelésére.

– Hogyan készíts fermentált zöldségeket a konyhád-
ban a saját mikrobiomod felépítésére.

A programot 14 éves kortól egészen az idõsödõ élet-
korig, sportolótól az átlagemberig végezheti mindenki,
természetesen a saját kondíciójának megfelelõen. A prog-
ram eszközigénye: 1 edzõheveder (ajtóba beakasztható),
1 SMR henger, 1 SMR  labda, 1 pulzusmérõ  óra, vagy
jeladó applikációval összekötve. Az eszközökrõl az elsõ
bejelentkezéskor részletes tájékoztatást nyújtunk!  Építsd
fel a kondíciódat  OPTIMÁLISAN a COVID után!

A „Mozduljka” programok is
folytatódnak
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KORONAVÍRUS-TESZTELÉS: ALÁBBHAGYOTT AZ ÉRDEKLÕDÉS
A világ a feje tetejére állt a koronavírus-járvány követ-

keztében, és ez igaz az utazásokra is. Az esetszámok ala-
kulása miatt egyes külföldi országok karanténkötele-
zettséget írnak elõ a Magyarországról beutazóknak –
például Németország –, de olyanok is vannak, akik nega-
tív PCR-teszt felmutatását kérik – lásd Görögország, Nagy-
Britannia, Írország. Éppen ezért többségében az utóbbi
kategóriába tartozók, tehát az utazásra készülõk azok,
akik jelenleg felkeresik a magán mintavételi helyeket. Igaz
ez a nyíregyháziakra is, körképünkbõl azonban egyértel-
mûen látszik, hogy töredékére esett az igény a tavaly
október-novemberi idõszakhoz képest.

A koronavírus kimutatását célzó PCR-tesztért (illetve
gyorstesztekért) továbbra is azoknak kell fizetni, akiknek
a saját döntése, hogy elmegy a mintavételre, mert például
utazni készül, vagy egyszerûen szeretne megbizonyosod-
ni arról, hogy beteg-e. Amennyiben a tesztelést házior-
vos, kórház vagy hatóság rendeli el protokoll alapján, ab-
ban az esetben a folyamat ingyenes. A magán mintavételi
helyek listája megtalálható a Nemzeti Népegészségügyi
Központ honlapján. Ennek alapján, Nyíregyházán, három
helyen végeznek koronavírustesztet: a Bujtosi Klinikán (az
alábbi COVID-19 PCR- és szerológiai tesztek érhetõk el:
antivírusteszt, gyorsteszt, antigén gyorsteszt), a Nyírségi
Egészség Kontroll Bt.-nél (PCR gyorsteszt és valamennyi
szûréstípus elérhetõ), valamint az F Medical Magánklini-
kán (COVID-19 antigén gyorsteszt, SARS-CoV-2 PCR-teszt,
SARS-CoV-2 elleni IgG antitest laborvizsgálat). A listán bár
nem szerepel, de december 22-én nyílt meg a Whitelab
nyíregyházi szabadtéri koronavírus mintavételi állomása
is a Praktiker parkolójában.

Antivírusteszt: vérminta alapján történõ diagnózis, a fer-
tõzöttségen való átesettség igazolására alkalmas.
Gyorsteszt: vérminta alapján történõ diagnózis, aktív és
korábbi fertõzöttség kimutatására egyaránt alkalmas.
Antigén gyorsteszt: orrgaratból vett minta alapján törté-
nõ diagnózis, aktív fertõzöttség kimutatására alkalmas.
SARS-CoV-2 PCR-teszt: a betegséget okozó vírus örö-
kítõanyagát mutatja ki a vizsgált mintából, amely igazolja
a vírus jelenlétét a légutakban. A vizsgálat során az orr-
vagy szájgarat-nyálkahártyáról vesznek mintát.

NINCS LETERHELVE

Rausz Attila, a nyíregyházi F Medical Magánklinika gaz-
dasági igazgatója arról tájékoztatta a Nyíregyházi Napló

szerkesztõségét, hogy a pandémia elején alig gyõzték a vizs-
gálatokat, mostanra viszont alábbhagyott az érdeklõdés.

– Az októberi, novemberi idõszakhoz képest töredéké-
re esett a COVID-tesztek iránti igény, ami persze össze-
függésbe hozható azzal is, hogy mostanra már az állami
intézmények sincsenek annyira leterhelve. Nem kell na-
pokat várni arra, hogy idõpontot adjunk, általában a beje-
lentés másnapján el is tudjuk végezni a tesztet. Azt ta-
pasztaljuk, hogy fõként olyanok jönnek hozzánk, akik utaz-
ni készülnek, aminek sok esetben feltétele a negatív
koronavírusteszt. A legnagyobb megrendelõink a cégek,
de magánszemélyeket is fogadunk, õket azonban csak
COVID-19 antigén gyorstesztre, valamint SARS-CoV-2
elleni IgG antitest laborvizsgálatra (vérbõl).

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZIGORÚ SZABÁLYOK MENTÉN
ADJÁK BE A VÉDÕOLTÁST

A koronavírus elleni vakcinákat szigorú szabályok men-
tén használják fel az orvosok, ennek is köszönhetõ, hogy
soha nem kerül kukába ampulla. Az egészségügyi szak-
emberek kampányszerû oltása hamarosan befejezõdik,
ezután fõként az idõsotthonokra koncentrálnak a tervek
alapján.

Nyíregyházán az elsõk között kezdték el a koronavírus
elleni védõoltás beadását még december 27-én a Jósa
András Oktatókórházban, majd január 9-én, a Sóstói Szi-
várvány Idõsek Otthona volt az elsõ helyszín, ahova a
szakemberek mentek ki beadni a vakcinákat. Dr. Kiss Csa-
ba mindkét helyszínen dolgozott oltóorvosként, õ minden-
hol eddig a Pfizer oltóanyagot adta be az érintetteknek.

– A védõoltás beadása úgy történik, hogy a -70 fokon
tárolt oltóanyagot az oltást megelõzõen kivesszük, szoba-
hõmérsékleten fél órán át hagyjuk kiolvadni, majd egy sima
hûtõben helyezzük el. Közvetlenül a beadás elõtt vesszük
ki a hûtõbõl, fel kell hígítani az ampullában lévõ oltó-
anyagot és azt szívjuk ki a hígítás után hat fecskendõbe.
Így hat védõoltást tudunk beadni egy ampullából.

Ezekre a szigorú szabályokra azért is van szükség, mert
kiolvasztás után, hûtõben tárolva még öt napig, hígítás után
viszont csak hat óráig lehet felhasználni az oltóanyagot.
A pontosan kiszámolt mennyiségeknek köszönhetõ, hogy
soha nem kerül a kukába vakcina – tette hozzá az orvos.
Az oltás sokszor azért vesz igénybe több idõt, mert ko-
moly adminisztrációt követel, például itt, az idõsek ottho-
nában is minden bentlakónak fel kellett jegyezni az alap-
betegségeit, hogy milyen gyógyszereket szednek, az or-
vos állítása szerint pedig van, hogy emberenként 10–15
fajta tablettát is jelent.

FOLYAMATBAN AZ IDÕSEK OLTÁSA

Az országos tiszti fõorvos kedden jelentette be, hogy
lassan lezárul az egészségügyi dolgozók kampányszerû
oltása, de folytatódik az idõsotthonokban élõk oltása. Ma-
gyarországon 1600 idõsotthon és további 300 bentlaká-
sos intézmény van, eddig nyolcvan ilyen típusú helyszín-
re jutottak el.                                 (Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÚJ TANKONYHA VÁRJA A CUKORBETEG
GYEREKEKET

Most még üresen áll ez a teljesen új tankonyha a Jósa
András Oktatókórházban, viszont ahogy a járványhely-
zet engedi, gyerekek és a családok fogják megtölteni. A
Nyír-Diabet Egyesület 2017-ben indított fõzõiskolát, az
intézmény gyermekdiabétesz szakrendelésén gondozot-
tak számára. A foglalkozásokon a cukorbeteg gyerekek a
családjukkal közösen tanulhatják meg a számukra leg-
fontosabb, új ismereteket, így a gyakorlatban is kipróbál-
hatják azokat a fõzési tanácsokat és a szénhidrátszámo-
lást is, amit elméletben már elsajátítottak. Korábban a
fõzéseket egy külsõ helyszínen szervezték meg, viszont
mindig is szerettek volna egy saját konyhát. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma és az Állami Egészségügyi El-
látó Központ közös pályázatán 30 millió forintos forrást
nyertek, amibõl többek között ezt a hatállásos konyhát is
sikerült kialakítani.

A támogatásra az ország összes gyermekdiabétesz gon-
dozója pályázhatott, viszont Nyíregyháza az egyetlen hely-
szín, ahol ilyen nagyszabású projektre fordították az össze-

get. A beruházást a Jósa András Oktatókórház is támogat-
ta, az intézmény segítségével sikerült kialakítani a tan-
konyhát, ahova minden cukorbeteget várnak majd a ké-
sõbbiekben.

– A felnõtt és gyerek cukorbetegeknek is az a cél, hogy
normál tartományban legyen a vércukruk. Ennek az egyik
legfontosabb összetevõje az étkezés, mivel az evés meg-
emeli a vércukrot. A gyógyszerek, az inzulin és a mozgás
pedig csökkentik. Meg kell tanulni a cukorbetegnek, hogy
melyik étel, hogyan elkészítve, hogyan emeli meg a vér-
cukrát és ennek megfelelõen kell neki adagolni az inzu-
lint. Ezért nagyon fontos, hogy az étkezések mennyiségét
és hogy melyik idõpontban esznek, megtanulják – emelte
ki dr. Kántor Irén, a Jósa András Oktatókórház diabetológus
szakorvosa.

A jelenlegi járványügyi helyzetben még nem tudnak
találkozni a gyerekek, de hogy addig se maradjon üres a
konyha, az online térbe költözik majd a fõzõklub. A ter-
vek szerint elsõ körben a szénhidrátszámolást próbálják
majd megtanítani a videókon keresztül.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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FOLYAMATOSAN SEGÍTI AZ ÖNKORMÁNYZAT A RÁSZORULÓKAT
A „KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” PROGRAMBA EDDIG TÍZEZER LAKOST VONTAK BE

Az önkormányzat 2020-ban is több alkalommal segí-
tette a rászorulókat, pénzbeli és természetbeni támoga-
tásokkal egyaránt. Emellett a közszolgáltatások sora biz-
tosított, s pályázati forrás felhasználásával egyéb progra-
mok valósulnak meg folyamatosan. Utóbbiak közül ki-
emelkedik a „Közösen a kiútért” program, mely a pandé-
miás idõszakban nem folytatódhatott átmenetileg a ha-
gyományos módon, viszont az önkormányzat pont a jár-
ványhelyzetre specializálva is igyekezett segíteni va-
lamennyi városlakónak, a projektben kiemelten pedig  a
Keleti és a Huszár lakótelepen élõknek.

Az önkormányzat 2020. évben is több alkalommal,
különbözõ formákban segítette a rászorulókat.

ÉLELMISZER, SZÁJMASZK, TÛZIFA

– Így például – az intézményeink ellátása mellett – ta-
vasszal fertõtlenítõszereket és maszkot kaptak a hátrányos
helyzetben élõ családok, maszkot kaptak a nyugdíjasok,
decemberben további 800 háztartás liszt- (5 kg/háztartás),
burgonya- (5 kg/háztartás) és szájmaszk-felajánlásokat
vehetett át. A korábbi évekhez hasonlóan a szociális ellá-
tások és szolgáltatások folyamatosan elérhetõk voltak. Így
többek között 2020. december 1-jén megkezdõdött a tû-
zifaosztás, a rászoruló családok háztartásonként 5 mázsa
tûzifára jogosultak – sorolta kérdésünkre Jászai Menyhért
alpolgármester.

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI TÁMOGATÁSOK

– A veszélyhelyzet ellenére 2021. évben is biztosítjuk a
pénzbeli és természetbeni támogatásokat. Ezek közül kü-
lön kiemelném a lakásfenntartási támogatást, a gyógyszer-
támogatást, az ápolási díjat, az adósságkezelést. Több tá-
mogatás esetén a jövedelemhatár, valamint a támogatás
összegének emelésével kívánjuk hatékonyabban segíteni a
rászorulókat. A rendkívüli helyzetbe, krízishelyzetbe kerü-
lõket továbbra is segítjük a rendkívüli települési támogatás
keretében. Az eseti támogatások között a helyi autóbusz-
közlekedési támogatás, elsõ lakáshoz jutók támogatása, te-
metési segély, fõiskolai/egyetemi hallgatók részére rendkí-
vüli támogatás, kelengyetámogatás szintén igényelhetõk.
A rászoruló gyermekek számára a szünidei étkeztetést a
korábbi évekhez hasonlóan házhoz szállítással biztosítjuk.
A korábbi években bevezetett juttatásokat, karácsonyi cso-
mag a nyugdíjasoknak, iskolakezdési tanszercsomag az alsó
tagozatos tanulóknak stb., szintén biztosítani fogja az ön-
kormányzat – tette hozzá az alpolgármester.

– Azt se felejtsük el, hogy a pandémiás idõszakban
több nagyszabású adományozási kampány kapcsoló-
dott az önkormányzathoz, esélyautó, nagy értékû
egészségügyi és egyéb eszközökkel, amely rengeteg
vállalkozót, több száz magánszemélyt mozgatott meg.
Ahogy dr. Kovács Ferenc polgármester többször is
hangoztatta: látható, hogy az egész közösség ügye a
segítségnyújtás. Köszönjük Nyíregyháza! – nyilatkoz-
ta Jászai Menyhért.

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK
Az önkormányzat a lakhatás biztonsága, a lakás-

fenntartási költségek megfizetésének támogatása ér-
dekében több típusú pénzbeli és természetbeni ellá-
tást biztosít, melyet a bérlakásban élõk is igényelhet-
nek – így hangsúlyozottan azok is, akik a Huszár la-
kótelepen élnek. A részletekért a Szociális és Közne-
velési Osztályhoz fordultunk, dr. Krizsai Anita osztály-
vezetõ foglalta össze a tudnivalókat.

LAKÁSFENNTARTÁSI TÁMOGATÁS

A lakosság körében jól ismert ellátás, a helyi lakásfenn-
tartási támogatás, amelyre mindazok a háztartások jogo-
sultak, ahol az egy fõre jutó jövedelem 2021. március 1-
tõl nem haladja meg a 79 800 forintot (családban élõ),
illetve a 85 500 forintot (egyedül élõ/egyedülálló esetén).
A lakásfenntartási támogatás összege havonta jövedelem-
tõl függõen 3000–8000 forintig/hó-ig terjed.

Színes a közösségfejlesztõ programok palettája, a
felvétel a Roma Integrációs Napon készült

Védõeszközöket: kézfertõtlenítõt, szájmaszkot, gumi-
kesztyût és tájékoztató füzetet is osztottak az elsõ,
tavaszi pandémiás idõszakban a Huszár és a Keleti

lakótelepen élõknek – a „Közösen a kiútért” program
keretein belül két ízben is

ADÓSSÁGKEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS

Az adósságkezelési szolgáltatás keretében kaphatnak
segítséget azok a háztartások, akik közüzemi díjhátralék-
kal és/vagy lakbérhátralékkal rendelkeznek. Az önkor-
mányzat az adósság 75 százalékának megfizetését, leg-
feljebb 250 000 forint összegig átvállalja.

RÉS ALAPÍTVÁNY

Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi díja-
kat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek ki-
egyenlíteni, a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány-
tól (RÉS) is kérhetnek segítséget.

LAKBÉRTÁMOGATÁSOK

Az önkormányzat lakbértámogatással segíti azokat, akik
szociális bérlakás igényléssel rendelkeznek, de jelenleg
albérletben élnek. A támogatás mértéke 25 000 forint/hó,
ha kiskorú gyermek van a családban, egyéb esetekben 15
000 forint/hó. Szintén lakbértámogatásnak nevezzük azt
a támogatást, amelyet önkormányzati tulajdonú lakásban
élõk kaphatnak a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet és
a támogatható lakás nagyságát figyelembe véve. Ez a tá-
mogatás csak meghatározott lakbérövezetekben vehetõ
igénybe.

„KÖZÖSEN A KIÚTÉRT” PROJEKT

– A „Közösen a kiútért” program egyik legfontosabb
erõssége a partnerség, az együttes tenni akarás. A partner-
ség elsõként a Támogató Csoport ülésein jelentkezett. Ak-
tív támogató csoporti ülések zajlottak, a projekt tervezése
széles körû egyeztetésen alapult. De a partnerség a meg-
valósításban is jelentkezik, az önkormányzat mellett –
ahogyan említettük – egyházi és nem állami, civil szerve-
zetek vesznek részt – fogalmazott.

KISCSOPORTOSTÓL A NAGYRENDEZVÉNYIG

A projektelemek megvalósítói sokrétû tapasztalattal ren-
delkeznek. Mindenki saját módszerét hozza a projektbe,
ami azt jelenti, hogy a megvalósítás eszközei igen széles
skálán mozognak. Például a létszámot tekintve az egyéni
esetkezeléstõl kezdve a kiscsoportos, nagycsoportos és több
száz fõt megmozgató nagyrendezvényekig vannak prog-
ramelemek. Témája szerint a közösségfejlesztõ programoktól
kezdve a gyermekprogramokon át a felnõttek részére segít-
séget jelentõ munkaerõpiaci képzésekig és tréningekig.

KÉPZÉSI TÁMOGATÁS: HAVI 80 EZER FORINT

A képzések során 6 különbözõ szakképzettséget sze-
rezhet a több mint száz résztvevõ. Az önkormányzat a
képzés ideje alatt havi 80 ezer forint összegû képzési
megélhetési támogatással segítette a résztvevõket.

A Huszár és a Keleti lakótelepen élõk felzárkóztatását
segíti a projekt képzési eleme is, támogatással

PROGRAM, CIVILEK BEVONÁSÁVAL
A hátrányos helyzetû emberek életlehetõségeinek

javítása érdekében az önkormányzat számos intézke-
dést tesz. A pénzbeli és természetbeni ellátások mel-
lett a közszolgáltatások sora biztosított, valamint pá-
lyázati forrás felhasználásával egyéb programok va-
lósulnak meg. Elsõként ez utóbbiak közül emeljük ki
a „Közösen a kiútért” címû, TOP-6.9.1-16-NY1-2017-
00001 azonosítószámú pályázatot, amely az önkor-
mányzat és a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ konzorciumi vezetésével valósul meg. A
négyéves program elõkészítése 2018. év elején indult
– errõl ugyancsak dr. Krizsai Anita adott tájékoztatást,
mint a projekt menedzsere. A programok részletes ki-
dolgozását, illetve a beszerzési és közbeszerzési eljá-
rások lebonyolítását követõen 2019. áprilisban kez-
dõdött a megvalósítás szakasza a kiválasztott civil,
egyházi és egyéb szervezetek közremûködésével.

KEDVELIK A LAKOSOK

A „Közösen a kiútért” programokat a visszajelzések
alapján a lakosok kedvelik, szívesen vesznek részt rajtuk.
A program összhangban van a célterületen (például a
Huszár lakótelepen) zajló infrastrukturális fejlesztéssel,
segíti annak megvalósulását.

TISZTÍTÓ- ÉS FERTÕTLENÍTÕSZEREK

Dr. Krizsai Anita hozzátette: – A projektek tervezése-
kor a kockázati tényezõk tervezése fontos elem. Nem ter-
veztük, de jelentõs befolyásoló tényezõ a projekteleme-
inkben is szünetet eredményezõ pandémiás idõszak. A
pályázat keretein belül 2020 márciusában nem sokkal a
veszélyhelyzet kihirdetését követõen és május hónapban
is kaptak a szegregátumokban élõ családok 1500 forint
értékben tisztítószert, szappant és fertõtlenítõszert, melye-
ket a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ mun-
katársai juttattak el hozzájuk.

SZEMLÉLETFORMÁLÁS, SZÛRÉSEK, TANÁCSADÁS

– A pandémiás idõszakban nem folytatódhattak a ha-
gyományos programelemek, de mindig keressük annak a
lehetõségét, hogy hogyan tudunk segíteni. Az egészség-
ügyi szemléletformálás, a szûrések, a tanácsadások eseté-
ben mind a Keleti, mind pedig a Huszártelepen élõknek
eszközöket vittek, és tájékoztatót készítettek a kialakult
járványhelyzettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról.

707 PROJEKTES ALKALOM

– A projekt intenzíven halad, errõl a félidõben készített
összefoglaló szerint 707 alkalommal közel 10 ezer fõ ke-
rült bevonásra. A projekt hátralevõ idejében az eddigiek-
hez hasonló intenzitással, tenni akarással folytatjuk a prog-
ramot a lakosság érdekében – zárta a rövid értékelést a
projektmenedzser.                          (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A RENDÕRSÉG TÁMOGATJA
A ROMA FIATALOKAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság Területi Kisebbségi Kapcsolattartási Munkacso-
portja évek óta szervez programokat a hátrányos hely-
zetben nevelkedõ, fõként roma származású gyerekek
számára. Együttmûködnek a nevelésükkel érintett ok-
tatási intézményekkel és a roma kisebbségi önkormány-
zatokkal.

A 2020. évben a már hagyományosan évenként meg-
rendezett programok megtartására nem volt lehetõség,
ezért a támogatásnak más módját választották – tájé-
koztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõ-
kapitányság Sajtóosztálya.

Sporteszközök vásárlására felhasználható ajándékutal-
ványokat vásároltak a megyei rendõr-fõkapitányság mun-
katársai, amelyeket év végén azoknak az oktatási intéz-
ményeknek adományoztak, ahol a rendõrséggel közre-
mûködve évek óta kimagasló a hátrányos helyzetben lévõ
gyermekek példaértékû képzése, nevelése.

– Elmaradtak a bûn- és balesetmegelõzési napok, a
sportversenyek és a tehetségkutató megmérettetések, de
bízunk abban, hogy az új sporteszközök segítségével is
hozzájárultunk célkitûzéseik eléréséhez – olvasható
közleményükben.

VAK, IDÕS ÉS KEREKESKOCSIS
KUTYÁK IS GAZDÁRA TALÁLTAK

MEGÚJULT A VÖRÖSKERESZT ÉPÜLETE
A Magyar Vöröskereszt 2017. júliusban új országos

programot indított, melynek célja egy modern és a szak-
mai munkát optimálisan kiszolgáló, a veszélyeztetett, hát-
rányos helyzetû, krízisben élõ személyek vagy családok
szükségleteihez igazodó, korszerû infrastrukturális keret
kialakítása. Nagyszabású fejlesztés történt a Malom utcai
megyei irodában is. A legfõbb cél az volt, hogy komfortos-
sá és könnyen elérhetõvé tegyék az ügyfélszolgálatot.

– Három új irodával bõvült az
épületünk, így egymástól elszepa-
ráltan tudnak dolgozni a kollégá-
ink. Eddig is elfértünk az épület-
ben, de több munkacsoport dol-
gozott egy-egy irodában, ami a
személyes ügyintézést és az ez-
zel járó diszkréciót nem tette le-
hetõvé. Most viszont megfelelõ tér
áll rendelkezésre, és ehhez a tér-
hez nagyon szép, kulturált, mo-
dern bútorokat is beszereztünk.
Munkaállomásokat tudtunk kiala-
kítani, egy kicsit modernebbé,
emberközelibbé tettük a központi épületnek a berende-
zését – tájékoztatott Gurály Edina, a Vöröskereszt megyei
igazgatója.

DEFIBRILLÁTOROKAT IS BESZEREZTEK
Folytatódott a központ akadálymentesítése, rámpát és

egy földszinti mosdót építettek. Számítógéppel, laptopok-

kal, gyakorlóbabákkal és defibrillátorral, nyomtatóval gaz-
dagodott a megyei iroda. Teakonyha és raktár is készült.
Emellett mód adódott az energetikai korszerûsítésre is. A
2018 decemberében befejezett felújítás értéke több mint
24 millió forint. Hasonló korszerûsítés történt a megyé-
ben, több területi helyszínen is.

Az országos projekt keretében, 11 településen több mint
4 ezer négyzetméter infrastrukturális felújítást valósított
meg a Magyar Vöröskereszt. Jármûveket, informatikai esz-
közöket, mobil raktárt és irodabútort vásároltak. 25
defibrillátorral és egyéb kellékekkel, csecsemõápolási
babákkal gazdagodott a hálózat. Balatonlellén nyaralót,
Nógrád megyében ifjúsági tábort újítottak fel. A projekt
az EFOP pályázat keretében, az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával va-
lósult meg 2017. július 1. és 2021. január 31. között, kö-
zel 650 millió forint értékben.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Gurály Edina

A koronavírus-világjárvány nemcsak az
embereket sújtja: az érvényben lévõ ren-
dezvénystop miatt az állatmenhelyek sem
tudnak jótékonysági vásárokat tartani,
amelyekbõl némi bevételük származhat-
na, így a felhalmozott tartalékaikból kell
fenntartani magukat. Pontosabban: kelle-
ne. A nyíregyházi Állatbarát Alapítvány-
hoz szerencsére pénzbeli adományok is
érkeztek, ráadásul volt olyan hónap, ami-
kor az elmúlt év azonos idõszakához ké-
pest jóval több is.

Novák Éva, az alapítvány telephelyve-
zetõje megkeresésünkre elmondta, a
pandémia természetesen az alapítvány
mindennapjaira is rányomta a bélyegét. Bár
voltak, akik a kijárási tilalmat kijátszva sze-
rettek volna kutyát örökbe fogadni, de õket
elutasították. Szerencsére azonban, a né-
metországi vonaluk ebben a tekintetben
fellendült.

– Összesítésünk alapján, tavaly 570 ku-
tya érkezett hozzánk! Szerencsére sikerült
500-at örökbe adnunk – Magyarországra
és Németországba, régi és új kutyák közül
–, de 70 sajnos elhunyt (betegen érke-
zett babakutyák vagy sérült/balesetes
kutyák). Nagyon örültünk annak,
hogy német partnerszervezeteink ál-
tal sok olyan kutyus került gazdihoz,
akik már évek óta nálunk éltek: több
vak, idõs és egy lebénult (kerekes-
kocsis) is.

TÖBB TÁMOGATÁS
– Meglepõdtünk azon, hogy pél-

dául áprilisban olyan mértékû anya-
gi támogatást kaptunk, ami a korábbi
évek ugyanezen hónapjára sosem volt jel-

lemzõ – folytatta a telephelyvezetõ. – Ta-
lán az emberekhez jobban eljutottunk, vagy
egyszerûen csak jobban segíteni akartak,
netán akik korábban személyesen hoztak
hozzánk tárgyi adományokat, azok a
pandémia miatt most inkább pénzt utaltak.
Bevallom, õk könnyítettek a helyzetünkön,
hiszen vannak dolgok, amiket nekünk meg
kell vásárolni, vagy egyszerûen, amik ne-
künk is pénzbe kerülnek, gondolok itt az
állatorvosi költségekre, a chipekre, az ol-
tásokra, az ivartalanításokra. Már nagyon
várjuk, hogy minden a régi kerékvágásban
folytatódhasson és nyitott kapukkal fogad-
hassuk az állatbarátokat. Reméljük, idén ez
megvalósul.

(Szerzõ:
Borbély Szabina Niké)
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EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM A CSILLAG UTCÁN
AZ ELMÚLT ÉVEKBEN AZ ÖSSZES ÖNKORMÁNYZATI RENDELÕ MEGÚJULT

Elkészült a Csillag utcai egészségügyi centrum a bel-
városban. Az épület három orvosi rendelõnek és hat vé-
dõnõi szolgálatnak biztosít helyet március elsejétõl. A va-
lamivel több mint 236 millió forintos beruházás része-
ként a korábban két különálló épületet összekötötték,
valamint új, a mûködéshez szükséges eszközöket és be-
rendezéseket is vásároltak a centrumnak.

Teljesen megújult épület várja a pácienseket a Csillag
utca 4–6. szám alatt, a használaton kívüli ingatlanból új
egészségügyi centrum született. Helytörténeti érdekes-
ség, hogy korábban itt mûködött az 1846-ban közada-
kozásból megvalósított „kisdedóvó”, mely a megye elsõ
mintaóvodaként mûködõ gyermeknevelési intézménye
volt – erre emléktábla hívja fel a figyelmet a modern épü-
let falán.

ALAPELLÁTÁS, MODERN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT
– Nyíregyházán évek óta kiemelt program az egészség-

ügyi alapellátás fejlesztése, az önkormányzat 7-8 éve fog-
lalkozik ezzel – nyilatkozta a polgármester a Nyíregyházi
Televíziónak. – Az összes önkormányzati tulajdonú orvo-
si rendelõt felújítottuk. Kezdtük a piros háznál, folytattuk
a Jósavárosban, majd városszerte, s nemrégiben a Szent
István utcán, a kórházzal szemben két új rendelõt alakí-
tottunk ki. Az úgynevezett „kis SZTK”, a Városi Rendelõin-
tézet pedig két ütemben újult meg. S bár a városkép szem-
pontjából is fontos, de a fõ cél, hogy az egészségügyi alap-
ellátásban dolgozó orvosok és védõnõk a legjobb körülmé-
nyek között dolgozhassanak, kiválóan felszerelt rendelõk-
ben, a nyíregyháziak számára a legjobb egészségügyi szol-
gáltatást nyújtva – részletezte dr. Kovács Ferenc.

NINCS BETÖLTETLEN PRAXIS
– Nyíregyházán 102 orvosi praxis mûködik, ezek közül

évek óta egy betöltetlen hely sincs. Ehhez a Csillag utcai-
hoz hasonló fejlesztések is hozzájárulnak – tette hozzá a

polgármester. A Csillag utcán a homlokzatra, a lábazatra,
a falakra és a magastetõ-födémre új hõszigetelés került,
de többek között kicserélték a nyílászárókat, a szennyvíz-
vezetékeket, az épületvillamossági rendszert, és akadály-
mentesítettek is. Belülrõl is modern, jól felszerelt rendelõ
várja majd a pácienseket. Nemcsak a betegek kényelmét
szolgálja az új épület, a dolgozóknak külön személyzeti
öltözõt, az emeleten pedig egy pihenõszobát és konyhát

is kialakítottak. A védõnõk és körzeti orvosok februárban
költöznek át a megújult Csillag utcai épületbe és március
elsejétõl várják a pácienseket, két felnõtt házi- és egy fog-
orvos fogadja majd itt a betegeket.

KORSZERÛ ESZKÖZPARK, NAGY PARKOLÓ
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgató-

ság igazgatója a keddi bejáráson kiemelte, egy olyan
egészségügyi központ jött létre eszközberuházással, ami
a szolgáltatók igényeinek kielégítése mellett a lakosság
érdekeit teljes mértékben kiszolgálja majd, minden szak-
mai elvárásnak maximálisan megfelelve, s ezt a nagy

parkoló is segítheti. – Az önkormányzat az elmúlt évek
során már nagyon sokat tett az egészségügyi alapellátás
infrastruktúrájának és eszközparkjának fejlesztése érde-
kében. Ez az új egészségügyi központ is meghatározó
lesz az alapellátás mindennapjaiban a városközpontban.
Az épület akadálymentes mosdókkal, tágas udvarral és
parkolóval rendelkezik.

ROZSRÉTSZÕLÕN IS MODERNIZÁLTAK
Ugyanennek a projektnek a keretében még tavaly elké-

szült a rozsrétszõlõi orvosi rendelõ felújítása. A Tokaji úton,
az Albérlõk Háza épületében pedig a földszinti épületrészt
alakították át, hogy a hajléktalanok számára is napi 24 órás,
modern egészségügyi ellátást tudjanak biztosítani – itt febru-
ár végén várható a befejezés. A Csillag utcára 236, a Fenyõ
utcára (Rozsrétszõlõn) 17, a Tokaji úti beruházásra pedig 122

millió forintot fordított az önkormányzat. Így az „Egészség-
ügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyházán – II. ütem” címû,
TOP-6.6.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat
keretében most összesen 407 millió forint vissza nem térí-
tendõ támogatást költöttek a rendelõk korszerûsítésére.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza a „Nyíregyháza Város Közbiz-
tonságáért” „Sztárek Ferenc-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

A kitüntetés a város lakosságának közbiztonsága ér-
dekében hosszabb idõn át végzett áldozatkész és fe-
lelõsségteljes hivatásos tûzoltói, rendõri, polgárõri,
közterület-felügyelõi területen végzett tevékenység el-
ismerésére adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.
A kitüntetés adományozására bármely természetes

vagy jogi személy tehet javaslatot.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2021. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza „Nyíregyháza Város Sportjá-
ért” „Kovács (Bütyök) József-díj” kitüntetés adomá-
nyozásának rendjét.

E kitüntetés a városban eredményesen tevékenyke-
dõ vagy kiemelkedõ sportsikert elért sportolónak, sport-
szakembernek adományozható.

A kitüntetést évente egy személy kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes
vagy jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2021. február 28. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregy-
haza.hu, valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  hon-
lapokon, illetve személyesen átvehetõ Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal fõportáján
(Nyíregyháza, Kossuth tér 1. sz.).

FELHÍVÁS

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Csikós Péter igazgató
és Jászai Menyhért alpolgármester a helyszíni bejáráson
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PETÕFI ZENEI DÍJ – AZ ÉV FELFEDEZETTJE LETT
A NYÍREGYHÁZI TORTUGA ZENEKAR!

SZOMBATON ÚJRA SZÍNPADRA LÉPNEK A DALBAN

Rangos zenei elismerésben részesült a nyíregyházi
Tortuga zenekar. A hagyományos nyári idõpont helyett
január 23-án a Duna Televízió show-mûsorában adták át
ötödik alkalommal a Petõfi Zenei Díjakat. Tizenkét kate-
góriában ismerték el a hazai könnyûzene legjobbjait, az
Év zenei felfedezettje a Tortuga lett.

Noha A Dal 2020-as adásában már publikussá vált, hogy
az Év zenei felfedezettjének járó díjat a nyíregyházi Tortuga
kapja, a Petõfi Sándort formázó aranyszobrot õk is csak
hétvégén vehették át Budapesten. Mámor tér 3. címû szá-
muk a közönség és a szakmai zsûri szemében is egyönte-
tû sikert aratott.

OTT VANNAK A NAGY NEVEK KÖZÖTT

– Óriási megtiszteltetés, hogy idén a Petõfi Zenei Díj
átadó gáláján részt vehettünk és az év felfedezettjei lehet-
tünk. Igazából ezt már márciusban tudtuk, A Dal 2020
mûsorában derült ki. Óriási élmény volt olyan nevek mel-
lett, mint Charlie, Frenreisz Károly vagy Pataky Attila, át-
venni a díjat – emlékezett vissza a különleges pillanatra a
zenekar dobosa, Dömötör Sándor.

A díjátadó megalapozta az elkövetkezendõ hetek han-

gulatát a nyíregyházi zenekar életében, hiszen idén újra
megmérettetik magukat A Dal 2021-es versenyzõi között.
Törnek az ablakok címû szerzeményükkel jutottak a dal-
verseny negyven legjobbja közé, a dalhoz pedig videóklip
is készült, melyet Nyíregyházán forgattak.

AZ ELSÕ ÉLÕ SHOW-BAN ZENÉLNEK
A Dal 10., jubileumi évadát sem hagyja ki a nyír-

egyházi Tortuga, az idén kétéves zenekar bejutott a
legjobb negyven versenyzõ produkció közé. A mûsor
10. évadába több mint 400 dalt neveztek, ezek közül
került ki az a 40 produkció, melyek közé a nyíregyhá-
zi zenészekbõl álló formáció is bejutott. A szerzemé-
nyek négy válogató során tízesével mutatkoznak be,
ezek közül összesen 20 produkció kerül be a két elõ-
döntõbe. Az innen továbbjutó 8 versenyzõ pedig már
a döntõben mérettetheti meg magát március 13-án.
Szombaton 19.35-tõl a Duna TV stúdiójában, az elsõ
élõ show-ban a Tortuga is színpadra lép.

– Idén a Törnek az ablakok címû dalunkkal jutottunk be
A Dal 2021-be. Nagyon örülünk, hogy ezzel tudunk részt
venni A Dal mezõnyében, hiszen ez egy igazi tortugás,

pörgõs szám, a szórakozásról szól, meg arról, amit nekünk
is jelent, amikor elmegyünk koncertezni. A videóklipjét
Nyíregyházán forgattuk, a régi Pártház épületében, ami je-
lenleg felújításon esik át. Szerintem elég lendületes lett,
olyan, mint maga a dal  – tette hozzá a Tortuga dobosa.

CÉL A DÖNTÕ

A Törnek az ablakok szombaton debütál majd A Dal
színpadán, a verseny során hét hétvégén keresztül keresik
Magyarország legjobbjait. A nyíregyházi zenekar reméli,
hogy a tavalyi adáshoz hasonlóan, idén is egészen a dön-
tõig menetelnek, és még többen megismerhetik majd, hogy
milyen is a tornacipõs rock’n’roll.

TORTUGA A SZIESZTÁBAN IS

A Tortuga dobosával, Dömötör Sándorral beszélget
Farkas Fanni, a Szieszta mûsorvezetõje az NYTV-ben.
Vetítési idõpontok: péntek 18.30, szombat 7.30 és
18.30, vasárnap 7.30 és 19.30, következõ hét hétfõ
8.00.

(Szerzõ: Farkas Fanni)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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PATIKA A „MAGYAR KORONÁHOZ”
A második gyógyszertári enge-

délyt a vármegyétõl 1834-ben
kapta meg Balla Sámuel, aki 1835.
július 12-én nyitotta meg officiná-
ját a város akkori kuriális épületé-
nek egy részében. A jól induló
vállalkozás késõbb csõdbe jutott,
az 1842-ben tartott árverésen a ke-
zességet vállaló édesapa vásárol-
ta meg és rögtön tovább is adta
Benczúr Vilmos patikáriusnak, aki
1847-ig üzemeltette. Egy 1844-
ben keltezett számlán elõször
fedezhetõ fel a patika cégére
„Gyógyszertár a magyar koroná-
nál Nyíregyházán” felirattal, alat-
ta a Szentkorona rajza, legalul
pedig Benczúr Vilmos aláírása.
Ebben a mai Kossuth tér déli sar-
kán található házban látta meg a napvilágot 1844-ben
Benczúr Gyula, ahogyan ezt az épület helyén álló üz-
letház falán elhelyezett emléktábla is hirdeti.

A városból elköltözõ Benczúr Vilmostól Matthaidesz
Gusztáv vette meg az épületet és a patika üzemeltetésé-
nek jogát. Tõle 1867-ben Bertalan Rezsõ, majd 1873-
ban Bertalan Pál vásárolta meg, 1875-ben pedig
Bydeskuthy Bertalan tulajdonába jutott. Õ 1880-ban adta
el dr. Léderer Manó orvosnak, aki a mûködtetését fiára,

Léderer Ignác gyógyszerészre bíz-
ta. A tulajdonosváltozást egy hir-
detésben is megörökítették, amely-
ben az új tulaj biztosította a vásár-
lóit, hogy „dús raktárt” rendez be
„kül- és belföldi gyógyszerkülön-
legességekbõl, piperézõ cikkekbõl,
ásványvizekbõl”, valamint készle-
ten fog tartani „a legkitûnõbb ha-
misítatlan aszú borokat is”. 1898-
ban a Szopkó család üzemeltette,
majd 1901-tõl 1911-ig Török Gyu-
la. Utolsó tulajdonosai Lányi De-
zsõ és Gonda Mihály voltak. Ek-
koriban már Lányi és Gonda
gyógytár, illetve gyógyszertár né-
ven illették a patikájukat. A páros
együttmûködése 1933-ig tartott,
ekkor Gonda Mihály a tulajdoná-

ban lévõ Angyalhoz címzett patika bérleti szerzõdését
Haisinger Viktorral felmondta és személyesen vitte to-
vább.

Lányi új társát Székely Rezsõ patikusban találta meg.
Az épület 1944-ben leégett. Helyén Juhász József hen-
tes épített egy barakkszerû üzletházat, a patika pedig a
szomszédos Häuffel–Babicz-házban kapott helyet.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA

Major József (10. sz. vk. önk. képviselõje)
fogadóórát tart.

Idõpont: 2021. február 4.,
17–19 óra között.

Helyszín:  Móra Ferenc Általános Iskola,
Móra terem,  Fazekas J. tér 8.


