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Megnyerte a Magyar Kupát a Fatum-Nyíregyháza. A
röplabdaegyüttes kilencedik alkalommal hódította el a ser-
leget. A csapat a fináléban a Békéscsabát gyõzte le 3:0-ra.

Izgalmas mérkõzéseket hozott a nõi röplabda Magyar Kupa
a pandémia miatt zárt kapuk mögött rendezett, budapesti
négyes fináléja a hétvégén. Az elõdöntõben a mieink az Új-
pesttel találkoztak, és meglepetésre elõször a lilák, vagyis az
ellenfél vezetett 2:0-ra. Németh Szabolcs, a Fatum-Nyíregy-
háza vezetõedzõje ekkor az egyik idõkérésénél a szokásos-
nál keményebb hangnemben igyekezett felrázni a játékoso-
kat, ami használt, és végül megnyerte a mérkõzést a csapat.

– Ennek így kellett valamiért lennie – emlékezett vissza.
– Nem volt elõre megtervezett a hangnemváltás, de úgy
tûnik használt, mert a lányok összekapták magukat, és si-
került megfordítani a mérkõzést.  

A döntõben aztán már a Békéscsaba volt az ellenfél, és
a Fatum végig remek játékot nyújtva, 3:0-ra gyõzött, így
kilencedik alkalommal is elhódította a Magyar Kupát.

– Nagyon boldogok voltunk a döntõ után, igazi csapat-
munka eredménye volt a siker. Ezért dolgoztunk egész

évben. A Békéscsaba elleni találkozó második játszmájá-
ban már éreztem, hogy meglesz az arany – mondta
Lacombe-Takács Zsófia játékos. 

Az együttes tagjainak dr. Kovács Ferenc, a szövetség
elnöke adta át az aranyérmeket. Nyíregyháza polgármes-
tereként ez külön öröm volt számára.

– Csak az ünnepléskor cseréltem le a maszkomat a szö-
vetségirõl a nyíregyházira. Büszke vagyok a lányokra, és
arra is, hogy ilyen körülmények között, egy ilyen színvo-
nalas döntõt rendezhettünk. 

A TERMÉSZETES SZÉPSÉGRE HÍVJÁK FEL
A FIGYELMET

A csapat a napokban egy kampányt indított, mely a ter-
mészetes szépségre igyekszik felhívni a figyelmet. A Kos-
suth téren közel egy hónapig a lányokról készült fotók lát-
hatók. Dr. Mohácsi Máté, a Nyíregyházi Élsport Kft. ügy-
vezetõje kiemelte, ez a társadalmi szerepvállalás része,
nagy örömmel támogatták a csapat kezdeményezését. A
cél az, hogy felhívják a figyelmet az egészséges életmód-
ra, a sport fontosságára. A játékosok pedig ilyen módon
még közelebb kerülhetnek a szurkolókhoz. 

A Fatum-Nyíregyháza mostantól a bajnokságra koncent-
rál. Vasárnap a Vasas ellen kezdõdik az elõdöntõs párharc.

(Szerzõ: Dankó László)

Dr. Kovács Ferenc átadja a gyõzelmi serleget
Genesis Francescónak, a Fatum-Nyíregyháza

röplabdacsapat csapatkapitányának

Fo
tó

k:
 M

uz
sl

ay
 P

ét
er

MEGYESZERTE ÜTEMEZETTEN ZAJLIK AZ OLTÁS
A Megyei Oltási Munkacsoport keddi, online értekezlete után Román István kormánymegbí-

zott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke közölte, újabb szakmakörrel bõvült a beoltottak köre,
így a rendvédelmi dolgozók is megkapták a koronavírus elleni vakcinát, valamint azok az egész-
ségügyi dolgozók, akik igényüket a közelmúltban jelezték. A napokban az AstraZeneca oltó-
anyagával folytatódik a regisztrált idõsek oltása a legnagyobb háziorvosi praxisokban, a Pfizer-
BioNTech és Szputnyik oltóanyagokat pedig továbbra is a kórházi oltópontokon kaphatják azok,
akiket a háziorvosuk oltásra kijelöl. Összességében így újabb több mint 20 ezer ember szerezhet
védettséget megyénkben. Azon háziorvosok küldhetnek be több személyt az oltópontokra, ahol
a legtöbb regisztrált, veszélyeztetett csoportba tartozó páciens van. Román István hangsúlyoz-
ta: ezúton is felhívják a háziorvosok figyelmét, hogy a 80 év fölöttiek beoltását kezeljék prio-
ritásként, egyben köszönetet mondott az oltási munkában részt vevõknek, s arra kért minden-
kit, hogy regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon, éljenek az oltakozás lehetõségével.
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LELTÁROZÁSTÓL A FOLYAMATOS ÚJRATERVEZÉSIG
A PANDÉMIA ALATT IS DOLGOZNAK A KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK

Nincsenek egyszerû helyzetben a város kulturális in-
tézményei sem a most már a világot (és e szférát különö-
sen) egy éve sújtó világjárvány miatt. Dr. Ulrich Attila, a
kulturális területért felelõs alpolgármester a Naplónak
azt mondta: ezzel együtt a háttérben természetesen fon-
tos, de kevéssé látványos szakmai munka folyik, s min-
denki nagyon várja azt, hogy a közönség felé is újra nyit-
hassanak a veszélyhelyzet elmúltával.

– Attól, hogy például a Jósa András Múzeum zárva van,
és a közönségkapcsolatok nem lehetnek aktívak a COVID
világjárvány miatti szükségszerû korlátozások miatt, a
munka még folyik, hogy mást ne mondjak, a régészek
folyamatosan kint vannak a terepen, de nem az ásatások
jelentik az egyetlen, mûködõ területet – mondta az alpol-
gármester.

ÚJ MÚZEUMI SZÁRNY
– Kevesen tudják, de a múzeumban több mint egymillió

mûtárgy van, ami az állami vagyon része, s aminek bizo-
nyos idõnkénti leltározása kötelezõ tevékenység. S ha már
a régészetet említettem, az új, Fokos utcai raktárba nagyjá-
ból ezerdoboznyi anyagot költöztettek át, napirenden van,
hogy egy következõ fejlesztéssel az az épület egy komoly
bázissá váljon. A megújulás más téren is zajlik: nemsokára
zárnak egy kétéves, határon átnyúló pályázatot a románi-
ai, szatmárnémeti múzeummal. Egy másik, a megyei ön-
kormányzattal közös program részeként pedig új szárny

MILLIÓS KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

GASZTRORENDEZVÉNY-TERVEK
A Kállay Gyûjtemény szintén a nyitásra vár az újjávará-

zsolt Kállay-házban, a Kulturális Negyedben, és természe-
tesen a Sóstói Múzeumfalu is, mely tavaly volt 50 eszten-

A Móricz Zsigmond könyvtár szerkesztõségünkhöz
eljuttatott statisztikái szerint tavaly 16 392-en iratkoz-
tak be az intézménybe, ami csak párszázzal marad el
a 2019-es, „nem covidos” esztendõtõl. Az olvasók 234
ezer dokumentumot kölcsönöztek, volt mibõl, hiszen
csak tavaly több mint 16 ezer darabbal gyarapodott az
intézmény állománya. A konkrét könyvtárhasználat
adata megközelíti az egymilliót, de figyelemre méltó,
hogy ehhez most már 715 ezer úgynevezett „távhasz-
nálat” is társul (a honlaptól az adatbázisokig). Szintén
a digitális világnak köszönhetõ, hogy a rendezvények

száma magas maradt (355 db), amiben értelemszerû-
en nagyobb szerepet játszottak az online események.
Dr. Ulrich Attila a következõképpen kommentálta a
számokat: – Látszik, sokan visszatértek az olvasáshoz
a pandémiás idõszakban. A beiratkozók száma pedig
azért is örvendetes, mert hat évvel ezelõtt csak fele-
annyi volt, mint tavaly. A könyvtár amellett, hogy va-
lós igényt szolgál ki, szintén teljesít más, itt nem annyira
érzékelhetõ feladatot: közel 200 településen végeznek
kötelezõ szolgáltatást a megyében, s amikor lehet, jár
a könyvtárbusz is.

készülhet el, amely fõleg Szabolcs-Szatmár-Bereg iroda-
lomtörténeti hagyatékára koncentrál majd, s mivel a ter-
vek szerint hiánypótló módon bolttal, kávézóval nyílik, ko-
moly elõkészületek zajlanak most a háttérben.

dõs. – A 2020-ra több ponton felújított, 9 és fél hektáros
skanzenben a tél nyomainak eltüntetésén túl azon is dol-
goznak, hogy az iskola melletti játszóteret modernizálják.
S persze õk is, mint ahogy a Váci Mihály Kulturális Köz-
pontban, folyamatosan újratervezik az esztendõt, ami szin-
tén nem egyszerû. Ha nyáron már visszaköltözhetne az
élet a faluba, akkor tematikus, megyénkhez kapcsolódó
gasztronómiai hétvégékkel, tájjellegû ételekkel várnák rend-
szeresen a látogatókat, de elõzetesen elég ennyit elárulni a
készülõ új rendezvénysorozatról. Reméljük, megvalósul-
hat. S persze a lakókörnyezeti kulturális színtereket folya-
matosan csinosító VMKK is tele van tervekkel, akik a Nem-
zeti Mûvelõdési Intézettel partnerségben készülnek újdon-
ságokkal – sorolta elõzetesen az alpolgármester.

ÖNKÉNTESEN

Az operatív törzs felhívására több mint 30-an csatlakoz-
tak a kulturális intézményrendszerbõl, hogy igény szerint
háziorvosoknál besegítenek, például az oltások szervezé-
sében. Köszönet érte, hogy ebben az átmeneti idõszakban
így is próbálnak segíteni – tette hozzá dr. Ulrich Attila.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Ulrich Attila a 2020 júliusában megnyílt Kállay Gyûjtemény ünnepélyes avatásán mutatja a vadonatúj
várostörténeti kiállítás digitális eszközeit a pénzügyminiszter társaságában lévõ polgármesternek, országgyûlési

képviselõknek, kormánymegbízottnak és alpolgármester-társának
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ÚJABB VOLT LAKTANYATERÜLET REHABILITÁCIÓJA INDUL
A KERTVÁROS KÉT MEGHATÁROZÓ UTCÁJÁT, A SZÉLSÕBOKORIT ÉS A TAGLÓT IS ÉRINTI A TOVÁBBI FEJLESZTÉS

Tovább folytatódik a barnamezõs területek rehabilitáció-
ja Nyíregyházán a Városháza Sajtószolgálat tájékoztatása
szerint. Dr. Kovács Ferenc polgármester szerdán, egy hely-
színi szemlén jelentette be, a Tiszavasvári út déli részén
elhelyezkedõ volt Vay Ádám laktanya rehabilitációját kö-
vetõen, egy 575,5 millió forintos pályázati többletforrásnak
köszönhetõen idén elkezdõdhet az északi oldal, az egykori
Báthory laktanya területének rehabilitációja is. A Technoló-
giai Transzferközpont szomszédságában pedig új autóbusz-
telephelyet alakítanak ki, tehermentesítve ezzel a belvá-
rost. Nyíregyháza polgármestere azt is elmondta, a Kert-
városban még ebben az évben megkezdõdhet a Tagló utca
aszfaltozása és a Szélsõbokori út teljes körû felújítása.

Mint ismert, a „Barnamezõs területek rehabilitációja
Nyíregyháza Tiszavasvári úti laktanyák tekintetében” címû
pályázatnak köszönhetõen valósult meg 2019-ben a
Tiszavasvári út déli részén elhelyezkedõ volt Vay Ádám
laktanya rehabilitációja.

NÉPSZERÛ JÁTSZÓPARKOK KÉSZÜLTEK
A pályázat keretében a volt parancsnoki épületbõl Tech-

nológiai Transzferközpont épült, a területen modern military
játszópark, valamint KRESZ-park létesült, a közelben aka-
dálymentesített mosdóhelyiséggel. A fejlesztés során közel
egy kilométernyi út, kisebb kiterjedésben kerékpárút és jár-
da, valamint parkolók is épültek. A zöldfelületi fejlesztés
során az utcabútorok, játékok, bográcsozóhelyek, piknike-
zésre alkalmas terek, sétányok is kialakításra kerültek.

„HÁROM ÉVTIZEDES
ELHANYAGOLTSÁG UTÁN”

– Többször jártam ott, mindig van élet, jó ezt látni,
sokat dolgoztunk vele. A program második ütemére is
nyertünk forrást, így az északi rész is indul, ami az elõ-
zõnek jó folytatása lesz. Ha visszaemlékszünk, hogy
milyen állapotok voltak itt majdnem 30 évig, a régi lak-
tanyák helyén, ahhoz képest ezzel a két ütemben el-
végzett fejlesztéssel nagyon sokat és pozitívan tudunk
változtatni – fûzte hozzá a polgármester.

140 EZER NÉGYZETMÉTERT ÉRINTÕ FEJLESZTÉS
A Tiszavasvári út északi oldalán, az egykori Báthory

laktanya területén a beruházással érintett terület: 140 000
négyzetméter. Az 575,5 millió forintos pályázati többlet-
forrásnak köszönhetõen várhatóan idén elinduló fejlesz-

tés során 8 régi épület, burkolat és kerítések elbontása
valósul meg. Út és P+R parkolók épülnek, térfigyelõ ka-
merarendszert létesítenek, utcabútorokat, játékokat, sport-
eszközöket helyeznek ki, futó- és sportpályákat építenek.

TÖBB SZÁZ ÚJ FA, TÖBB EZER CSERJE
A növénytelepítés során több száz fát és több ezer cser-

jét ültetnek el, jelentõs területet füvesítenek. Természete-
sen a projekt részeként kiépül a csapadékvíz-elvezetés, a
villamosenergia-ellátás és a közvilágítás, a szennyvíz- és
ivóvízhálózat, de automata öntözõrendszert is telepítenek.
Jelenleg a tervfelülvizsgálat zajlik, ezután kezdõdhet a köz-

IDÉN KEZDÕDIK A TAGLÓ UTCA
ASZFALTOZÁSA

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2020 novemberé-
ben „5 milliárd forintos útfejlesztés” címen kormányzati

támogatásban részesült. A projekt részét képezi – több más
utca mellett – a kertvárosi Tagló utca építése is, amelyhez
már rendelkezésre állnak az engedélyes és kiviteli tervek.
Jelenleg a tervek felülvizsgálata zajlik, ezt követõen indul-
hat el a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás. A kivitelezés még ebben az évben megkezdõdik.

A SZÉLSÕBOKORI ÚT TELJES KÖRÛ
FELÚJÍTÁSA

Nyíregyháza MJV Önkormányzata 2021-ben támoga-
tási kérelmet nyújtott be a TOP-6.1.5-16 kódszámú, „Gaz-
daságfejlesztést és a munkaerõ mobilitás ösztönzését szol-
gáló közlekedésfejlesztés” címû pályázati felhívásra. A
projekt célja a Szélsõbokori út felújítása, a Tiszavasvári

úton megvalósult körforgalmú csomóponttól a meglévõ 6
méter szélességû burkolat kiszélesítésével, a hiányzó jár-
daszakaszok kiépítésével, a meglévõ járdaszakaszok aka-
dálymentesítésével és a csapadékvíz-elvezetés kiépítésé-
vel. A projekt tervezett összköltsége: bruttó 920,68 millió
forint. A közbeszerzési eljárás elõkészítése megkezdõdött,
melyet követõen még idén megkezdõdik a beruházás.

„MI MÁR KORÁBBAN SZERETTÜK VOLNA
MEGCSINÁLNI”

– A Tagló utca aszfaltozása közvetetten a barname-
zõs programhoz is kapcsolódik. Ami a Szélsõbokorit
illeti: ezt már korábban is szerettük volna, ám azt gon-
dolom, néhány lakó félreértése és talán tévedésbõl fa-
kadó ellenkezése után elmaradt korábban az útfejlesz-
tés. S ahogy az szokott lenni, utána nagyon sok ottani
lakos kérte, hogy mégis valósítsuk meg. Hozzá kell ten-
ni, hogy ez közel egymilliárd forintba kerül, s azért tud-
juk megtenni, mert nyertünk rá plusz forrást. Mindez
továbbviszi azt a nagyon látványos fejlesztési program-
sorozatot, amit az elmúlt években a városnak ezen a
részén meg tudtunk valósítani – értékelte a tényeket dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Megérett a lebontásra-átalakításra az évtizedek óta
magára hagyott laktanya...

Dr. Kovács Ferenc polgármester Karóczkai Adrienn, az
önkormányzat pályázatok és projektmenedzsment 

referatúra vezetõje, valamint Dicsõ Péter, a NYÍRVV
közterület-kezelési igazgatója társaságában tekintette át

a barnamezõs beruházás helyszínrajzát

Megvalósul a Szélsõbokori út teljes körû felújítása is

A Tagló utca aszfaltot kap, ezzel is folytatódik az évek
óta tartó, kertvárosi infrastrukturális beruházássorozat

beszerzési eljárás. A kivitelezés 2021-ben kezdõdik és
2022-ben fejezõdik be.

GÁZÜZEMÛ JÁRMÛVEK 2018-TÓL
A korábban felújított volt Vay Ádám laktanya területén

újabb beruházás készül, melynek konkrét elõzménye, hogy
2018-ban, Nyíregyháza közösségi közlekedésének fejlesz-
tése érdekében megtörtént 41 db új CNG, gázüzemû autó-

busz beszerzése. A kormány támogatásának köszönhetõen
a projekt eredeti 5 milliárd forint támogatási összege 7 mil-
liárd forintra emelkedett, 100 százalékos mértékben támo-
gatva ezzel egy új autóbusz-telephely kialakítását és annak
járulékos költségeit, köztük a CNG kút kialakítását is.

ÚJ AUTÓBUSZ-TELEPHELY ÉPÜL
Így a projekt mûszaki tartalma telephelyépítéssel, CNG kút

létesítésével, forgalomirányító és utastájékoztató rendszerrel
bõvült. A CNG kút 2018 januárjában elkészült, a CNG busz-
flotta az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. üze-
meltetésében 2018 februárjától járja Nyíregyháza útjait.

MODERN LÉTESÍTMÉNY, IDEÁLIS HELYEN
A telephely XXI. századi követelményeknek megfelelõ, a

kor igényeit maradéktalanul kielégítõ és a távlati fejlesztése-
ket is ütemezetten kiszolgálni képes létesítmény lesz. A CNG
kút közvetlen közelében alakítják ki – a volt Vay Ádám lak-
tanya területén –, a 2019-ben megvalósult Technológiai
Transzferközpont szomszédságában. Az ingatlan elhelyez-
kedése minden szempontból ideális, a jó közlekedési kap-
csolat, a megfelelõ közmûellátottság és a szeparált elhelyez-
kedés biztosítja a telephely majdani optimális és gazdasá-
gos mûködését, mind szakmai, mind gazdasági alapon.

2022-RE LEHET KÉSZ
A beruházás során az alábbi fõ projektelemek valósul-

nak meg:
– iroda- és portaépület,
– javítócsarnok (I. ütem),
– manipulációs térburkolatok és autóbusz-parkoló te-

rület,
– hulladéktároló és hidegraktár,
– személygépkocsi-parkoló és kerékpártároló,
– üzemanyagtöltõ,
– kapcsolódó kiszolgáló mûtárgyak.
Az új autóbusz-telephely létesítése kapcsán 2021 márciu-

sában elindult a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszer-
zési eljárás. A kivitelezés várhatóan 2022-ben fejezõdik be.

„MÁR AZ ELEKTROMOSOKRA IS
KÉSZÜLÜNK”

– Szeretnénk egy modern, minden szempontból meg-
felelõ telephelyet létrehozni a töltõállomás mellé. Elõre
gondolkodva, mi már a jövõbeni, reményeink szerint ké-
sõbb várhatóan érkezõ elektromos meghajtású buszok
föld alatti infrastruktúráját is megterveztettük és megépít-
jük – utalt a stratégiai gondolkodásra dr. Kovács Ferenc.
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ÚJABB MUNKAHELYEK NYÍREGYHÁZÁN

Munkahelyteremtõ beruházás fejezõdik be hamarosan
a Déli Ipari Parkban Nyíregyházán. A Nyír-Lift Kft. közel
750 millió forintból épít új gyártócsarnokot. A munkála-
tok tavaly nyáron kezdõdtek el, és várhatóan május vé-
gére be is fejezõdnek.

Az 1990-ben alakult nyíregyházi családi vállalkozás a
kezdetekben felvonók gyártásával és kivitelezésével fog-
lalkozott, 2013-tól már beszállító tevékenységet is folytat-
nak, nemcsak a környezõ multinacionális, hanem német,
ausztriai és szlovák cégeknek is. Kováts Dániel ügyvezetõ
elmondta, a jelenlegi telephelyüket kinõtték, ez a fejlesz-
tés így elengedhetetlen volt a cég további növekedésé-
hez.

– Ez egy hatalmas lépés a cég számára. Jelenleg 2500
négyzetméteren folyik a termelés, tehát az új gyártócsar-
nokkal – ami egyébként csúcstechnológiájú lemezmeg-
munkáló gépekkel lesz felszerelve – duplikálódik a terü-
letünk. A mostani fejlesztésnek köszönhetõen – amelynek
már a 2. ütemét is tervezzük –, a meglévõ 98 mellett újabb
munkahelyeket is teremtünk. Terveink szerint minden év-
ben 15–20 fõvel tudjuk majd növelni a munkavállalóink
létszámát, az elõzetes kalkuláció szerint így 3-4 éven be-
lül elérjük a 150 fõt is.

PÉLDAÉRTÉKÛ, AMIT ELÉRTEK

Dr. Kovács Ferenc polgármester múlt héten személye-
sen látogatott el a beruházás helyszínére, ahol Kováts
Dániel ügyvezetõ mutatta be az épülõ új csarnok terveit
és a munkálatok állását.

A polgármester a helyszíni bejáráson úgy nyilatkozott,
hogy több szempontból is példaértékû, amit a Nyír-Lift
Kft. elért az elmúlt idõben, és amit most is megvalósít.

NAGYSZABÁSÚ FEJLESZTÉST VALÓSÍT MEG A NYÍR-LIFT KFT.

– Mindig nagy örömmel tölt el, ha a Nyíregyházán
mûködõ vállalkozások új beruházásokba kezdenek, hi-
szen ez azt jelenti, hogy élve a lehetõségekkel és felvál-
lalva korunk kihívásait, a növekedést választják. A régi,
Déli Ipari Parkunk utolsó, még nem értékesített területét
két nyíregyházi cég vásárolta meg. Az egyik a Nyír-Lift
Kft., egy dinamikusan fejlõdõ, nyíregyházi családi vállal-
kozás, amely egy nagyszerû beruházást valósít meg. Egy
több mint 2000 négyzetméteres csarnok épül fel május
végéig. Új munkahelyeket teremt, nagyon jó piaci kilátá-
sokkal és csúcstechnológiával. Azt gondolom, ez nagyon

jó hír, mindannyian azt szeretnénk, ha egyre több ilyen
nyíregyházi cég fejlesztése valósulna meg.

A vállalat árbevétele egyébként évrõl évre növekszik, a
2015-ös adatokhoz képest 2019-re a duplájára nõtt ez az
összeg. A mostani, nettó 748,7 millió forint értékû beru-
házás versenyképesség-növelõ kormányzati segítség, va-
lamint a kiemelt növekedési potenciállal rendelkezõ vál-
lalkozások komplex fejlesztéseinek támogatására létreho-
zott Magyar Multi Program hozzájárulása mellett valósul
meg.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS: EGYRE NAGYOBB IGÉNY VAN RÁ
Az utóbbi években fokozódó igény mutatkozik a házi

segítségnyújtás iránt, egyrészrõl az idõskorúak romló egész-
ségi állapota, másrészrõl pedig a szolgáltatás egyik legfon-
tosabb elõnye miatt, mely szerint a megszokott, biztonsá-
got jelentõ lakókörnyezetben nyújtanak segítséget az arra
rászorulóknak. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-
pont jelenleg 537 fõ ellátását biztosítja a városban.

Nem kis teher hárul koronavírus-világjárvány idején a
Szociális Gondozási Központ házi segítségnyújtásban te-
vékenykedõ munkavállalói számára, hiszen a szolgálta-
tást igénybe vevõk többsége a veszélyeztetett korú idõs
korosztályba tartozik. Nagyné  Hermányos  Zsuzsanna, a
központ igazgatója arról tájékoztatta a Nyíregyházi Nap-
ló szerkesztõségét, hogy a járvány megjelenése óta igye-
keznek mindent megtenni az ellátás zavartalan biztosítá-
sa érdekében, amihez elengedhetetlen a szükséges óvin-
tézkedések betartása.

– Mivel a szolgáltatást igénybe vevõk többsége a ve-
szélyeztetett korú idõs korosztályba tartozik, hangsúlyo-
sabb szerepet kap a mindennapi munkánk során az ápo-

lási-gondozási teendõk elvégzése mellett a lakáson kívüli
segítségnyújtás is. Célunk, hogy az ellátottaink számára
minél komplexebb és biztonságosabb ellátást tudjunk biz-
tosítani, ugyanakkor a személyes kontaktus felvételeinek
számát és ezáltal a megbetegedés kialakulásának esélyét
csökkentsük.

ENYHÍTIK AZ ELLÁTOTTAK MAGÁNYÁT IS

Az igazgató kiemelte, az ellátottakat – lakáson belüli és
azon kívüli segítségnyújtásban részesülnek – a minden-
napi teendõk elvégzésében segítik.

– Tevékenységeink igen széles körûek, a mentális tá-
mogatás, az ügyintézés, a bevásárlás mellett a személyi
higiéné megtartásában, folyadékpótlásban, étkeztetésben,

FOLYAMATOS A JELENTKEZÉS

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes. Az ellátás-
sal kapcsolatos igényeket a pandémiás helyzetben el-
sõsorban telefonos és e-mailen történõ megkeresés
útján fogadják, de a megfelelõ óvintézkedések betar-
tása mellett személyesen is állnak az ellátást kérõk és
hozzátartozóik rendelkezésére.
Elérhetõségek:
Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
Telefon: 06-42/416-083, 06-42/416-084
E-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@szocialisgondozas.hu

hely- és helyzetváltoztatásban, mobilizációban, valamint
gyógyszeradagolásban, gyógyszerelés, vérnyomás és vér-
cukor monitorozásában segítjük ellátottainkat szakképzett
munkatársaink által. Ami talán a legfontosabb a jelenlegi
helyzetben, hogy munkatársaink rendszeres látogatásaik-
kal enyhítik ellátottaink magányát is.

Aki szeretné igénybe venni a szolgáltatást, annak fon-
tos tudni, hogy a legmagasabb gondozási szükséglet a napi
4 órát nem haladhatja meg. A tényleges idõ megállapítása
során pedig figyelembe veszik az ellátást kérõ gondozási
szükségletét, és így az igény, valamint a szolgáltatás pilla-
natnyi kapacitása szem elõtt tartásával igyekeznek a sze-
mélyes szükségletnek megfelelõ napi gondozási idõt biz-
tosítani.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fo
tó

: 
ill

us
zt

rá
ci

ó



TURIZMUS

2021. MÁRCIUS 19. 5

8 ÉVES LETT RUTI, AZ ORSZÁG ELSÕ
BORNEÓI ORANGUTÁN BÉBIJE

A napokban töltötte be nyolcadik szüle-
tésnapját Ruti, a 2013-ban született borne-
ói orangután a Nyíregyházi Állatparkban.

Ruti világrajövetele 2013. március 15-én
egy igazi zoológiai szenzáció dátuma is
volt, ugyanis akkor született elsõ alkalom-
mal borneói orangután Magyarországon,
ráadásul mindez Nyíregyházán, az állat-
park úgynevezett indonéz házában, a Zöld
Piramisban.

A természetben élõ borneói orangutánok
a veszélyeztetett majomfajok közé tartoz-
nak. Egyedszámuk csökkenésének az oka,

hogy élõhelyükön irtják az otthonukat je-
lentõ õserdõt.

AZ ERDÕ KERTÉSZÉNEK IS
NEVEZIK

A világ legnagyobb fán élõ emlõse elsõ-
sorban gyümölcsökkel táplálkozik, de le-
veleket, gallyakat, rügyeket és virágokat is
fogyaszt. Étrendjét kisebb rovarokkal, ge-
rincesekkel, tojással egészíti ki. Az erdõ
kertészének is nevezik, mivel a magvak
szétszórásával kulcsszerepet játszik az er-
dei növényvilág terjesztésében.

NYÍREGYHÁZA A TOP 20-BAN!
RAJTRA KÉSZEK A TURISZTIKAI ÁGAZAT SZEREPLÕI

Tavaly a turizmus a koronavírus-járvány
által leginkább érintett ágazatok közé tar-
tozott (és tartozik egyelõre 2021-ben is).
Helyzetét fõként az utazási korlátozások
nehezítették meg, melynek következtében
radikálisan csökkent a vendégéjszakák szá-
ma szerte a világban. Abban a pár hónap-
ban azonban, amikor lehetõség nyílt rá,
Magyarországon elsõsorban a belföldi ven-
dégforgalom volt jelentõs, a turisták azo-
kat a helyeket részesítették elõnyben, ahol
a szabadtéri kikapcsolódási lehetõségek
adottak. Ennek (is) köszönhetõ, hogy egy
nemrég kiadott felmérés szerint, Nyíregy-
háza már a 20 leglátogatottabb település
közé tartozik.

2010 és 2019 között több mint 100 szá-
zalékkal növekedett a vendégforgalom
Nyíregyházán. Két évvel ezelõtt rekordévet
is zárt a szabolcsi megyeszékhely, több
mint 250 ezer vendégéjszakát könyvelhe-
tett el a kereskedelmi és a magánszállás-
helyeken, a Központi Statisztikai Hivatal

adatai alapján. Ezt követõen még tavaly
januárban és februárban is nagymértékû
volt a növekedés, azonban tavasztól radi-
kálisan visszaesett az utazási hajlandóság
a koronavírus miatt, amely nemcsak vá-
rosunkra, hanem Magyarország teljes te-
rületére és persze világszerte is hatással
volt.

ITT KEDVEZÕBBEN ALAKULTAK
A VENDÉGFORGALMI ADATOK

Szerencsére azonban az országos statisz-
tikához képest Nyíregyháza vendégforgal-
mi adatai még így is kedvezõbben alakul-
tak: Magyarországon a kereskedelmi szál-
láshelyek 58%-kal kevesebb vendégéjsza-
kát regisztráltak 2020-ban, míg nálunk ez
23,79% volt. A belföldi vendégéjszakák
száma országosan 39%-kal lett kevesebb,
míg Nyíregyházán csak 6,84%-kal.

HARKÁNYT IS MEGELÕZTÜK

A KSH nyugalmazott fõosztályvezetõje,
Probáld Ákos idén is összeállította az elõ-
zõ év leglátogatottabb településeinek lis-
táját a Központi Statisztikai Hivatal elõze-
tes adatai alapján. A TOP 30 listában Bu-
dapest nem önálló településként, hanem
kerületenként jelenik meg, melyen Nyíregy-

háza a 20. helyre került, megelõzve olyan
városokat, mint többek között Harkány, Vi-
segrád és Egerszalók. A vidéki települések
között városunk a 15. helyet foglalja el.

Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyhá-
zi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje a
Nyíregyházi Napló megkeresésére elmond-
ta, mindez annak is köszönhetõ, hogy 2010
óta a város tudatos és koncepcionális tu-
risztikai fejlesztésbe kezdett, mindez együtt
járt egy hatékony marketingkommunikáci-
óval, valamint szálláshelybõvítéssel.

2020-ban a turisztikai vendégforgalmi
adatok világszerte drámaian csökkentek,
abban a pár hónapban, amikor lehetõség
nyílt az utazásra, hazánkban elsõsorban a
belföldi vendégforgalom volt erõs. Azon
belül is a turisták azokat a helyeket része-
sítették elõnyben, ahol a szabadtéri kikap-
csolódási lehetõségek adottak.

– Nyíregyháza ebbõl a szempontból sze-
rencsés helyzetben volt, hiszen a turiszti-
kai attrakcióink zöme (pl. Nyíregyházi Ál-
latpark, Parkfürdõ és Tófürdõ, Sóstói Mú-

zeumfalu) ilyen. Más szempontból az em-
berek átszervezték az utazási célterületei-
ket és sokan külföld helyett Nyíregyházát
választották – emelte ki. 

TÖBB SZÁLLÁSHELYÜNK
MEGÚJULT

– Bár még egyelõre bizonytalan, hogy
mikor nyithatnak ki újra az attrakciók és a
szálláshelyek, már mindenki rajtra kész –
tette hozzá az ügyvezetõ.

– A Kisfaludy turisztikai fejlesztési prog-
ramban a szálláshely-szolgáltatás fejlesz-
tése kiemelt szerepet kap, több nyíregyhá-
zi szálláshely is megújult. Tudomásunk sze-
rint számos szálláshely és vendéglátóegy-
ség végez felújítási munkálatokat ebben a
„holt” idõszakban. Mindenki rajtra kész,
nagyon várják az ágazat szereplõi a nyi-
tást. Várható, hogy a járvány enyhülésével
elõször a belföldi piac mozdul, majd ezt
követõen a környezõ országok piaca. A
turizmus újraindítása erõs versenyhelyze-
tet generál majd, mely erõteljes kampányt
követel meg. Fontos, hogy a piacon meg-
felelõen tudjuk Nyíregyházát és térségét po-
zícionálni, összefogva a szállás- és vendég-
látóhelyekkel, a rendezvényszervezõkkel,
valamint a turisztikai attrakciókkal.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc Magyar-
ország történetének meghatározó eseménye, a modern
nemzeti identitás egyik alapköve. Csakúgy, mint tavaly,
ünnepség nélkül, néma fõhajtással emlékeztek a város és
a megye vezetõi március 15-én, a Kossuth téren. Szer-
kesztõségünk egy-egy gondolatot kért a koszorúzó sze-
mélyiségektõl.

NEMZETI ÖSSZEFOGÁS, ERÕ ÉS KITARTÁS

„Március 15-e a magyar nemzet értékrendjének és ha-
gyományainak szerves része, amit át kell adnunk a fiata-
loknak. Tudatosítanunk kell, hogy amit elértünk, a mögött
ott van ’48 márciusa, ’56 októbere, a Szent István-i állam-
alapítás egyaránt. Van egy másik üzenete is március 15-
nek: a nehéz helyzetekben egy nemzetnek össze kell fog-
ni, fegyelmezetten, egymást segítve. A kitartásra és az erõre
ebben a nem könnyû helyzetben is szükségünk van. Hi-
szem, hogy a magyarságnak ez az ereje ma is megvan,
csak lehet, egy kicsit jobban kell tudatosítanunk.” (Dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere)

CSENDES EMLÉKEZÉS A KOSSUTH-SZOBORNÁL

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester,
dr. Szabó Tünde államtitkár, országgyûlési képviselõ, dr. Galambos Ildikó járási hivatalvezetõ és Seszták Oszkár,

a megyei közgyûlés elnöke a koszorúzás után

Önkormányzati képviselõk is megkoszorúzták Kossuth Lajos szobrát

KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYI
DOLGOZÓKNAK IS

„Ma is fontos megemlékeznünk 1848. március 15-érõl,
a márciusi ifjakról, hiszen õk a mai világunkért, a mai sza-
badságunkért is küzdöttek. A ma érzékelhetõ nemzeti iden-
titásunk – amelyet át kell adnunk a mai fiataloknak – mind
abból a korszakból való. Ennek az idõszaknak köszönhet-
jük a nemzeti lobogónk színeit, gyönyörû Himnuszunkat.
A márciusi ifjakon túl a mai napon köszönetet mondunk az
egészségügyi dolgozóknak, akik vigyáznak ránk.” (Dr. Sza-
bó Tünde sportért felelõs államtitkár, Nyíregyháza ország-
gyûlési képviselõje)

HAZASZERETET, SZABADSÁG, TULAJDON

„Mit üzen nekünk március 15-e? Egyrészt a magántu-
lajdon szentségét és szabadságát: úgy írták a korabeliek,
hogy a tulajdon mindenkit a hazához köt. A másik a ha-
zaszeretet: nemcsak az egyénnek van érdeke, hanem egy
kisebb és nagyobb közösségnek, a magyar nemzetnek is.
Természetesen a politikai jogok kiterjesztése, a népképvi-
seleti országgyûlés, a korábbi rendszer, a feudalizmus, az
úrbéres viszonyok eltörlése, a közteherviselés megvalósí-
tása mind ehhez a naphoz kötõdik.” (Dr. Vinnai Gyõzõ,
Nyíregyháza országgyûlési képviselõje)

KULTURÁLIS KINCSEINK

„Nemzeti függetlenség, szuverenitás egy globalizáló-
dó világban – hogyan tudjuk megõrizni nemzeti hagyo-
mányainkat, hogyan tudunk erre építkezni a 21. század
kihívásaival kapcsolatban? Fontos üzenete március 15-
ének, hogy õrizzük meg azt az örökséget, kulturális kin-
cset, szellemi örökséget, amelyet õseinktõl kaptunk és
hagyományozzuk át a következõ évszázadok magyarjai-
ra. Azzal együtt, hogy európaiak vagyunk, nem vagyunk
provinciálisak, és erre az örökségre méltán lehetünk büsz-
kék.” (Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Közgyûlés elnöke)

a forradalom és a szabadságharc, a márciusi ifjak és a
harcoló honvédek tettei, majd a néma ellenállás megte-
remtették a kiegyezés alapját.” (Halkóné dr. Rudolf Éva, a
FIDESZ-KDNP városi frakcióvezetõje)

ÚJRA ELÕKERÜLÕ SZAVAK

„Mit üzen nekünk ma, 2021-ben március 15-e? Sajtó-
szabadság, szólásszabadság, tanszabadság, a kirekesztés
elleni küzdelem, az önkormányzatiság, ami teljes körû kell,
hogy legyen. Ezek olyan szavak, amelyekrõl 1990 után
azt gondoltuk, hogy már kitûzött célként csak a történe-
lemkönyvekben van helyük. Azt látjuk, hogy ezek újra és
újra elõkerülnek, ismét elérendõ célokká váltak.” (Je-
szenszki András, a Szövetségben Nyíregyházáért frakció
vezetõje)

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

MAGYARSÁGTUDATUNK KIFEJEZÕDÉSE

„Március 15-e a magyarságtudatunk legszebb ünnepe.
Igaz, már másodszor vagyunk kénytelenek ilyen szûk kör-
ben ünnepelni, de mindenki számára fontos. Annyira be-
lénk ivódott, hogy március 15-e a szabadságvágyunk, a
magyarságtudatunk kifejezõdése, hogy ettõl a nemzeti ün-
neptõl ilyen körülmények között sem tekinthetünk el.” (Dr.
Galambos Ildikó, a Nyíregyházi Járási Hivatal vezetõje)

ÖSSZEFOGÁSSAL, KÖZÖS ERÕVEL

„Ez az esemény megtanította a következõ nemzedék-
nek tisztelni az elõdöket és tetteiket. Megtanította az utó-
kort a közösség tiszteletére, s a következõ nemzedéknek,
hogy bármilyen nagyívû az elgondolás, azt csak összefo-
gással és közös erõvel lehet sikerre vinni. Hiába bukott el

Nemzeti ünnepünk alkalmából több rangos kitün-
tetést osztott ki a kormányfõ elõterjesztésére Áder Já-
nos köztársasági elnök. Az alábbiakban a teljesség
igénye nélkül azok névsora következik sajtóinformá-
ciók alapján, akik Nyíregyházához kötõdnek. A ki-
tüntetetteknek dr. Kovács Ferenc polgármester is gra-
tulált hivatalos Facebook-oldalán, köztük a Liszt Fe-
renc-díjat kapott, nyíregyházi gyökerû Talamba
Ütõegyüttesnek is.

A Magyar Arany Érdemkereszt katonai tagozata ki-
tüntetést kapta: dr. Hudák Zsolt György rendõr ezre-
des, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapi-
tányság rendészeti rendõrfõkapitány-helyettese.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata ki-
tüntetést kapta: Kovács László, a Felsõ-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság Nyíri Szakaszmérnökségének szakasz-
mérnöke, Szofilkánics Judit, Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzatának volt el-

nöke, az Országos Ukrán Önkormányzat képviselõje,
nyugalmazott pedagógus.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata ki-
tüntetést kapta: Dallos Sándor József úszószakedzõ, a
Vidám Delfin Kft. és Utazási Iroda vezetõje, nyugalma-
zott fõiskolai docens, Dallos Sándorné úszószakedzõ, a
Vidám Delfin Kft. és Utazási Iroda vezetõje, nyugalma-
zott pedagógus.

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagoza-
ta kitüntetést kapta: Palánki Ferenc, a Debrecen-Nyír-
egyházi Egyházmegye püspöke. A Magyar Érdemrend
lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapta:
dr. Papp Tibor görögkatolikus pap, a Nyíregyházi Egy-
házmegye fõhelynöke.

A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata
kitüntetést kapta: dr. Takács Péter volt országgyûlési kép-
viselõ, az egykori Kossuth Lajos Tudományegyetem nyu-
galmazott egyetemi tanára.

KITÜNTETÉSEK MÁRCIUS 15-ÉN

A következõ generáció, akiknek át kell adni március
15-e üzenetét
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A 115 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT
DIENES ISTVÁN EMLÉKÉRE 2.

Csallány Géza és Dienes István
barátsággá fejlõdõ kapcsolatának
eredményeként újabb emléktáblák-
kal gazdagodott a város. Dienes sok-
kal többet szeretett volna készíttet-
ni, amint az egy 1974. február 22-
én kelt, Csallányhoz címzett leve-
lébõl kiderül: „Szóbeli kérésed alap-
ján összeállítottam azoknak az ér-
demes férfiaknak a névsorát, akik
életükkel és tevékenységükkel mél-
tóknak bizonyultak, hogy nevük és
érdemeik példaként álljon az utó-
kor elõtt, ezért számukra emlékje-
leket kell állítanunk”.

Érdemes a Dienes által megörö-
kítésre méltónak tartott neveket fel-
sorolni: Farbaky József, Jurányi La-
jos, Simonkai Lajos, Magda Pál, Földessy Gyula, Holik
Flóris László, Fehér Gábor, Gulyás Pál, Méreiné Juhász
Margit, Gömöri János, báró Jósika Miklós, Szénfy Gusz-
táv, Hudák Juci és Putty Lia. A személyek kiválogatását
meg is indokolta. Például Szénfy Gusztáv esetében: „Va-
lamennyi magyar zenekutatónkat messze megelõzve,
már a múlt század elsõ felében beutazta Erdélyt, egész
Magyarországot, az Al-Duna tartományait, hogy a ma-
gyar zene rendszerét megállapíthassa. Elkészült jelen-

tõs munkájából sajnálatosan csak
egyes részletek jelentek meg a
Zenészeti Lapokban. A szabadság-
harcban részt vett, emiatt üldözte-
tésben volt része. Késõbb a város
rendõrkapitánya és egy ideig meg-
bízott polgármestere is volt. Szülõ-
házán állítanánk nemes emlékének
érdemjelet”. E felsorolt személyek
közül Méreiné Juhász Margitnak
1972-ben, míg Fehér Gábornak
1976-ban állítottak emléktáblát a
Zrínyi Ilona Gimnáziumban. Jurányi
Lajos akadémikus nevét a professzo-
ri iskolával közös emléktáblán örö-
kítették meg 2013-ban. Ez utóbbit
már nem élhette meg Dienes István,
hiszen 1986. április 22-én elhunyt.

Ma már az egykori emléktábla-állításokat szorgalma-
zó és azok feliratait fogalmazó Dienes nevét is bronz-
tábla õrzi. Tóth Sándor szobrászmûvész alkotását a „hon-
felügyelõ” arcképével a városháza belsõ udvaráról meg-
közelíthetõ falán helyezték el 2006-ban. Emlékezõbe-
szédet Margócsy József mondott, aki várostörténeti kö-
teteiben többször is hivatkozott Dienesre.

KÉRHETNEK
SEGÍTSÉGET!

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
továbbra is biztosítja a  hatósági karanténban
lévõk, valamint a Nyíregyházán élõ, 70 éves
vagy idõsebb szépkorú lakosok  ellátását. Az in-
tézmény munkatársai elsõsorban bevásárlás,
gyógyszerbeszerzés, csekkek befizetése, szoci-
ális étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosítá-
sában tudnak közremûködni.

A segítõ szolgáltatást az alábbi telefonszá-
mokon lehet kérni: hatósági karantén segélyhí-
vó száma: 06-30/248-2012; idõsek ellátására lét-
rehozott segélyhívó szám: 06-20/253-5103.


