
XXVIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM
2021. MÁRCIUS 26.

A folyamatosan érkezõ vakcinaszállítmányoknak köszönhetõen napról
napra emelkedik a beoltottak száma Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is
– tájékoztatott Román István kormánymegbízott, a Megyei Oltási Munka-
csoport vezetõje a keddi, online értekezlet után. Kiemelte, továbbra is elsõ-
sorban a 60 év felettiek beoltása zajlik. A háziorvosok delegálásának megfe-
lelõen a kórházi oltópontokon a hét elsõ felében a Szputnyik védõoltást
kapták meg a regisztrált idõskorúak, a hét második felében pedig a Pfizer/

TOVÁBBRA IS ELSÕDLEGES A 60 ÉV FELETTIEK OLTÁSA

KINYITOTT A TOKAJI ÚTI PIAC
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról és az annak meghosszabbításáról

szóló kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel, egyeztetve az operatív munkacso-
porttal, dr. Kovács Ferenc polgármester azt a döntést hozta, hogy a NYÍRVV Nonprofit
Kft. által üzemeltetett piacokra nézve továbbra is az a szabály érvényes, mint korábban:
március 8–22. között a Búza téri Piaccsarnok és a Zöldség-gyümölcs piac, az Örökös
Piac (Család utca), a Jósavárosi Piac (Korányi F. u.), illetve a Tokaji úti Nagybani Zöldség-
és gyümölcspiac tarthatott nyitva és ez a szabály vonatkozik erre a hétre is. A felsorolt
mûködõ piacokon március 29-éig továbbra is kizárólag az üzletekre vonatkozó korláto-
zást tartalmazó kormányrendeletben megjelölt üzletek tarthatnak nyitva a hatályos jár-
ványügyi elõírások betartása mellett. A legfrissebb polgármesteri döntés értelmében azon-
ban újdonság, hogy kinyitott a Tokaji úti Iparcikk Piac (az Autópiac kivételével). Március
23-tól szigorú járványügyi szabályok betartása mellett fogadhatja újból a vásárlókat.

ÓRAÁLLÍTÁS
Március 28-án, a nyári idõ-
számítás kezdetén az órákat
egy órával elõbbre kell állí-
tani.

BioNTech oltóanyagok beadása történik meg. (A hét második felében a
háziorvosi rendelõkben elsõsorban Sinopharm ismétlõoltásokra és új
AstraZeneca oltásokra kerül sor.) A kormánymegbízott ismételten kiemelte
az oltás fontosságát, mivel jelenleg egyedül ez ad védettséget a vírusfer-
tõzéssel szemben. A növekvõ regisztrációs kedv az oltóanyagok mellet-
ti bizalmat fejezi ki. Aki még nem tette, regisztráljon a vakcinainfo.gov.hu
oldalon, hogy mihamarabb részesülhessen az oltásból.

FENYÕLIGET LESZ A NYÍREGYHÁZIAK
GYÖKERES KARÁCSONYFÁIBÓL

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának,
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-
nek és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közös kezdeményezésé-
nek köszönhetõen, a városlakók által januárban leadott,
gyökeres karácsonyfákból a jövõben Fenyõliget alakul-
hat ki a Bujtosi Városligetben.

Mint ismert, január 4-e és január 16-a között az önkor-
mányzat, valamint az említett társaságok „Karácsonyfáért
ajándék” elnevezést viselõ nyereményjátékot hirdettek,
mely az idei évben egy új, közös kezdeményezéssel, az
Ültess egy karácsonyfát! nevû akcióval bõvült. A városla-
kókat ennek során arra kérték, hogy vigyék el a Hulladék-
udvarok egyikébe az életképes konténeres vagy földlab-
dás karácsonyfájukat, amiért ÉAK-nyereményszelvényt,
valamint 3000 forint összértékû ÉAK és NYÍRVV Szolgál-
tatási utalványt kaptak.

Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje el-
mondta, az akció fent említett idõszakában 34 darab gyö-

keres fenyõ gyûlt össze. Mindez azt mutatja, hogy sokan
gondolták, az általuk átadott töves fenyõvel szépíteni sze-
retnék Nyíregyháza városát. Az így beérkezett gyökeres
fenyõfákat ugyanis a NYÍRVV Nonprofit Kft. szakszerû gon-
dozása után szerdán elültették egy újonnan kialakított Fe-
nyõligetbe, a Bujtosi Városligetben.

– Az önkormányzatnak kiemelt célja a lakosság bevo-
násával egy fenntartható és még zöldebb környezet kiala-
kítása, az, hogy közösen tudjuk növelni a város közterü-
leteinek szépségét, illetve csökkenteni városunk lég-
szennyezettségét. Bízom benne, hogy a kiültetett gyöke-
res fenyõkbõl az évek alatt egy csodás Fenyõliget lesz a
városlakók örömére, az akcióból pedig hagyomány válik
– tette hozzá dr. Kovács Ferenc polgármester.

Szerdán dr. Kovács Ferenc polgármester, Petró Árpád,
a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje és Felföldi István,
az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. ügy-
vezetõje ültette el az elsõ fát a Bujtosi Városliget újonnan
kialakított Fenyõligetében.

HÚSVÉTI ONLINE PROGRAMOK

Bár idén a koronavírus-világjárvány miatt a húsvéti
rendezvények elmaradnak, a Kállay Gyûjtemény és a
Sóstói Múzeumfalu is megpróbálja az ünnep hangula-
tát az otthonokba varázsolni. Jövõ héttõl április 23-ig a
nyíregyházi Mészáros Józsefné tojásfestõ Tojásvarázs
címû kiállítását – hozzávetõlegesen 500 hímes tojást
mutat be – tekinthetik meg az érdeklõdõk a Kállay Gyûj-
temény honlapján, de lesz online tárlatvezetés is, vala-
mint a tojásfestés rejtelmeibe is bevezetik az érdeklõ-
dõket. Bõvebb információ a www.kallaygyujtemeny.hu
oldalon olvasható. A Sóstói Múzeumfalu pedig a kö-
zösségi oldalán videókat jelentet meg nagycsütörtöktõl
egészen húsvéthétfõig mindennap a hímestojás-festés-
rõl, a sárgatúró-készítésrõl, és persze a locsolkodás sem
marad el. Bõvebb információ: Sóstói Múzeumfalu/
Facebook.
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Az elmúlt évek együttmûködését és barátságát meg-
köszönõ videó érkezett a napokban a városházára. A fel-
adó a gorlicei városvezetés volt, melyben kifejezték re-
ményüket a közös kapcsolatok további elmélyítésére, ami
hivatalosan 15 esztendeje kezdõdött. Nem ez az egyet-
len település, mellyel évfordulót ünnepelne idén Nyír-
egyháza, ha a pandémiás helyzet engedi. Dr. Ulrich Atti-
la alpolgármester szerkesztõségünknek azt mondta, re-
méli, hogy az õszi Tirpák Fesztiválon módot találhatunk
színes és tartalmas nemzetközi kapcsolatrendszerünk
bemutatására.

„Nyíregyháza minden lakosának és barátjának szíves,
forró üdvözletünket küldjük Gorlicébõl – a fény városá-
ból!” Ez a legfontosabb üzenete az egyik lengyelországi
partnervárosból érkezett üdvözlõvideónak, mely a 15 év-
vel ezelõtt, március 18-án aláírt szerzõdés évfordulójára
érkezett, ráadásul a lengyel-magyar barátság napjához is
illeszkedve, amit 14 esztendeje ünneplünk mindkét or-
szágban. Bár a március 23-i, szokott városi esemény a
pandémia miatt elmaradt, remélhetõleg a járványügyi hely-
zet engedi a közös ünneplést, hiszen idén Nyíregyházá-
nak több testvér- és partnervárosával kiemelt jubileumi
évfordulója van, nemcsak a lengyelekkel.

TÍZ OK AZ ÜNNEPLÉSRE

Ungvárral fél évszázados, a finn Kajaanival 40 éves, a
lengyel Rzeszówval negyedszázados, a kínai Harbinnal
(csakúgy, mint Gorlicével) 15 éves, Prága 10. kerületével
20 éves, az osztrák St. Pöltennel 20 éves. A járványügyi
helyzet pedig már 2020-ban sem engedte, hogy az akko-
ri, kerek évfordulókról megemlékezzünk: tavaly volt a
német Iserlohnnal 30 éves, Szatmárnémetivel 20 éves, az
angliai St. Albans-zal pedig 25 éves a hivatalos kapcsolat.

A TIRPÁK FESZTIVÁL A CÉL

Az esemény valószínû idõpontja az õszi városi nagy-
rendezvényünk. – A járványhelyzet sajnos azt mutatja,
hogy a mi városnapunkon, május közepén még nem tu-
dunk közösen találkozni. De készülünk arra, hogy õsszel

NEMZETKÖZI JUBILEUMOK, GORLICEI VIDEÓÜZENETTEL
TÖBB TESTVÉR- ÉS PARTNERVÁROSÁVAL ÜNNEPEL IDÉN ÉVFORDULÓT NYÍREGYHÁZA

– ha a helyzet normalizálódik –, akkor a Tirpák Fesztivá-
lon, illetve annak a környékén ezekkel a városokkal meg
tudjuk ünnepelni azt a sok évtizedet, amit együtt töltöt-
tünk. Ennek napjainkban különleges pikantériát ad a len-
gyel-magyar barátság, aminek óriási történelmi hagyomá-
nyai vannak – nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Ulrich
Attila.

KAMATOZÓ KAPCSOLATOK

Az alpolgármester hozzátette, ebbõl az átmeneti, vi-
lágjárvány okozta bezártságból visszatekintve különös fon-
tossággal bír a pandémiás helyzetet megelõzõ munka. Mint
arról többször tudósítottunk, városi delegációk jártak, ja-
varészt dr. Kovács Ferenc polgármester vezetésével több
ízben a különbözõ országokban, fenntartva a jóbarátságot,
s bemutatva Nyíregyháza értékeit. Mindez nagy lendüle-
tet adott más területek mellett az idegenforgalomnak. Az
alpolgármester jelezte, a számok is azt mutatják, hogy a
testvérvárosainkból és környezetükbõl rengetegen érkez-
nek Nyíregyházára. – Ha az ember nem hisz a statisztiká-
nak, akkor egyszerûen ki kell menni a Sóstóra nyáron és
meg kell nézni a szlovák és lengyel rendszámú autókat.

Ez a kis lengyelországi, vajdasági, déli rész erõsen van
jelen Nyíregyháza turizmusában. S erre építeni is kell, mert
az ezzel összefüggõ szolgáltatási rendszer városunknak
jelentõs jövedelmet is hoz.

EGYELÕRE ONLINE TALÁLKOZÁSOK

A barátságot mostanság a virtuális térben lehet erõsíte-
ni. Nyíregyháza vezetése még tavaly kezdeményezett
online találkozókat a külföldi testvér- és partnervárosok-
kal annak érdekében, hogy a járványhelyzet mellett is fenn-
tartsa a korábban jól mûködõ kapcsolatokat. A Harbin
(Kína), Bielsko-Biala (Lengyelország), Eperjes (Szlovákia)
városokkal közös online megbeszéléseket követõen janu-
ár közepén éppen Gorlice városának polgármesterével,
Rafal Kukla úrral folytatott megbeszélést a városvezetés.
A baráti viszonyra és hozzáállásra pedig szép példa a már
említett videó, melynek magyarul, a mielõbbi viszontlá-
tás reményében elmondott záróüzenetéhez nem kell hoz-
zátenni semmit: lengyel, magyar, két jó barát, együtt har-
col, s issza borát... (A videó megtekinthetõ a nyiregyha-
za.hu oldalon.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester köszöntõt mond egy korábbi, lengyel-magyar barátság napja alkalmából szervezett
nyíregyházi ünnepségen
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KONSTRUKTÍV EGYÜTTMÛKÖDÉS A ROMA ÖNKORMÁNYZATTAL
PLUSZ TÁMOGATÁST ADOTT A VÁROS A KÖZÖS CÉL, A ROMÁK SIKERES INTEGRÁCIÓJA ÉRDEKÉBEN

Plusz támogatásban részesítette a pandémiás idõk el-
lenére Nyíregyháza MJV Önkormányzata a Nyíregyházi
Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzatot. A szer-
zõdés szerinti egymillió forintot a közeljövõben fogják
felhasználni a két roma lakótelepet érintõ programok-
ban – mondta az aláírást követõen a Nyíregyházi Televí-
ziónak Balogh Artúr. A nemzetiségi önkormányzat elnö-
ke a városvezetéssel való korrekt együttmûködésrõl, part-
neri kapcsolatról is nyilatkozott, a céljuk, hogy a Huszár-
telepen lakó cigányság minél jobban, egészségesebben,
magasabb életszínvonalon éljen, amihez a két, város-
házi projekt is nagyban hozzájárul.

Balogh Artúr arról tájékoztatott, a
városvezetés széleskörûen határoz-
ta meg a támogatás felhasználási
célját, beleértve az oktatást, képzést,
kulturális és egyéb programokat, s õ
abban bízik, mindkét telepen élõk ja-
vát fogja szolgálni ez a plusz egy-
millió forint. Az elnök hozzátette, az
állami és az önkormányzati támoga-
tás mellett pályázati forrásokhoz is
jutnak, ami összesen akár 4,2 millió
forint is lehet éves szinten, s nem

mindegyik önkormányzatnak van ilyen jó lehetõsége.

PARTNERI KAPCSOLAT
– Hála Istennek, a kisebbségi önkormányzatnak és a

városi vezetésnek olyan konstruktív együttmûködési le-
hetõséget biztosító helyzet alakult ki, hogy most úgy lát-
szik, a cigányoknak, a cigány önkormányzatnak és a vá-
rosnak is jobb partneri kapcsolata lesz, mint ezelõtt egy
évvel. A polgármester úrral is volt már egy sikeres találko-
zóm. A városnak különbözõ intézményeivel sikeresek a
megállapodások, az együttmûködések és azok a progra-
mok, amelyek folynak a két lakótelep rehabilitációs prog-
ramjában. Kezdik felvenni a kapcsolatot a kisebbségi ön-
kormányzattal, mely automatikusan be fog csatlakozni
ebbe a programba. Mindent megteszünk azért, hogy ezek
a lakók örömmel és egészséges körülmények között élje-
nek ezen a lakótelepen, ahol az új lakások várnak rájuk.

„ÖSSZEFÉSÜLÕDTEK” AZ ÁLLÁSPONTOK
Az egyeztetések tehát folytatódnak az önkormányza-

tok között, amit azért is tart fontosnak Balogh Artúr, mert

nemrég volt egy váltás náluk. Mint mondta, talán nem is-
merték egymás elvárásait, kötelezettségeit, a kisebbségi
önkormányzatban is voltak szokatlan dolgok, össze kel-
lett szokniuk. Így egy új önkormányzatuk jött létre új struk-
túrával, szemlélettel, s most össze kellett egyeztetni azo-
kat a dolgokat, amiket õk szeretnének elérni, illetve azon
ügyeket, amiket a város szeretne, hogy a nemzetiségi ön-
kormányzat vinné. Ezek
„összefésülõdtek”, s úgy

érzi, talán elindul egy jobb folyamat a cigányok részére.
Ennek része a Keleti lakótelep rehabilitációs programja,
amit õ másfél évtizeddel ezelõtt másképp képzelt, s úgy
fogalmazott, a helyzeten ugyan nem tudnak változtatni,
de javítani igen. Mint ismert, párhuzamosan fut két önkor-

mányzati projekt az integráció és esélyegyenlõség jegyében,
mely a Keleti és a Huszár lakótelepet is érinti, a „Közösen a
kiútért” és a „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza
szegregált területein” projekt. Elõbbinek például az oktatás-
ban, képzésben, felzárkóztatásban, közösségfejlesztésben van
nagyobb szerepe, utóbbi fõként az infrastruktúra javítására
koncentrál, a huszártelepi lakások jó részének felújításával.

Ugyanakkor sok az ott élõk között az akár jelentõs köz-
tartozást felhalmozó család.

MÉRSÉKELNI A KILAKOLTATÁST
– Mi azt szeretnénk ebben elérni inkább, hogy min-

den család fedél alá kerüljön, ez mindenképpen fon-
tos számunkra, és minél kevesebb legyen a kilakol-
tatás. A tartozások nemcsak a lakbértartozások, ha-
nem a vízdíj, meg egyéb köztartozások, amik ott fel-
halmozódnak. A sajtóban, médiában pedig feltupí-
rozzák úgy, hogy ez pedig lakbér, s a cigányokra utaló
jelként, megbélyegzi a cigányt, hogy még ezt sem
tudják. Azt mondom, hogy ezt majd még össze kell
rakni a cigány kisebbségi önkormányzatnak, a vá-

rosnak, s nem utolsósorban a cigánysággal, közös neve-
zõként kell megtalálni azt a pontot, hogyan tudunk ezen
változtatni, ha más nem, legalább mérsékelni a kilakolta-
tást és megakadályozni.

KORRIGÁLNI A HIBÁKAT
Balogh Artúr hangsúlyozta, azt szeretnék, hogy a cigá-

nyok minél jobban, egészségesebben éljenek, fejlõdõké-
pesek legyenek, a szellemi tudásuk és életszínvonaluk nö-
vekedjen. A lakásfelújításokat illetõen hozzátette, elõször
magánemberként szemlézte a folyamatot, sokszor felhábo-
rodva, de most úgy érzi, ez egészen megváltozott, jobb,
minõségi munkát lát, konstruktívabbak, együttmûködõbbek
a kivitelezõk. Azt ígérte, elkészíti szakmai javaslatait, a pe-
nészesedés és egyéb hibák ellen, melyek kiigazítására
együttmûködési szándékot tapasztalt a vezetéstõl, költség-
vetési szempontból is. A roma nemzetiségi önkormányzat
elnöke úgy látja: ha ezeket korrigálja a város vezetése, ak-
kor azt mondja, számára és a lakók számára elfogadható
otthona lesz a cigányságnak, mert nekik ez a legfontosabb.
– Ha az élet mûködni fog a Huszár lakótelepen, akkor azt
fogjuk mondani, hogy a kisebbségi önkormányzat is hoz-
zájárult, hogy sikeres legyen ez a program – fogalmazott.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJABB ÚT- ÉS SPORTFEJLESZTÉSEK VÁROSSZERTE
DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER A KÖZÖSSÉGI OLDALÁN JELENTETTE BE AZ ÉPÍTKEZÉSEKET

2021. március 19.
„Folytatódik a bokortanyák infrastrukturális fejleszté-

se, a megközelíthetõségük javítása.

2021. március 20.
„Újabb lépés az iskolák fejlesztése terén, ezúttal az

Arany gimnáziumban.

Balogh Artúr

Ilyen felújított lakásokba
költöznek a Huszártelep-
re a Keleti lakóteleprõl. Ezek a felvételek a Viola utcán
készültek, renoválás után, átadás elõtt, de a Dália utcán

is hasonló képek fogadják az érkezõket.

A Magyar Közúttal is régóta kiváló, partneri kapcsolatokat
ápolunk, folyamatosan egyeztetünk a Nyíregyházát érintõ
fejlesztésekrõl, hiszen az úthálózatunk jelentõs része állami
fenntartásban van. Köszönet azért, hogy figyelembe veszik a
kéréseinket, jelzéseinket. Mivel egyre látványosabb a mun-
ka, örömmel jelentem be, hogy a társaság nyíregyházi mér-
nöksége javában dolgozik azon, hogy Antalbokor és Zom-
boribokor korszerû utakon legyen elérhetõ. A tõlük kapott
tájékoztatás alapján március 18-án indult aszfaltbedolgozó
gépláncukkal a munka, s amennyiben az idõjárás nem szól
közbe, április közepére teljes szélességben megújul a jelen-
legi útburkolat nagyjából 2,2 kilométeren. Bízunk abban,
hogy ennek a programnak is lehet folytatása”.

Évek óta tartó felújítási, építési stratégiánkat folytatva
már javában készül a modern, mûanyag borítású szabad-
téri kézilabdapálya az intézmény udvarán.

A mostani egy olyan sikeres pályázat keretében való-
sul meg, aminek a része a Vasvári gimnázium udvarán
elkészült hasonló pálya, amirõl már beszámoltam. Mind-
kettõt a Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornate-
rem Felújítási Programjában valósítja meg önkormány-
zatunk, tovább bõvítve a diákok biztonságos sportolásá-
nak feltételeit.

Az összesen 94,3 millió forintból megvalósuló beruhá-
zások elõnyeit nemsokára mindkét helyen élvezhetik az
iskolák tanulói”.

2021. március 21.
„Mint már korábban hírül adtuk, további kilenc sza-

badtéri sportpark épül városunkban.

Erre a Nemzeti Szabadidõs – Egészség Sportpark Prog-
ramban közel 210 millió forintos, a kondiparkok esetében
100, a futóköröknél 50 százalékos támogatást nyert ön-
kormányzatunk. Négy sportparkot tavaly decemberben
vettünk át, újabb három (a rozsréti, Stadion utcai és a kert-
városi) szintén a lakosság által már használható. Most azt
a kettõt mutatom be, ahol a kondipark köré 200 méteres
futókörök is épülnek. Nyírszõlõsön már látszik a koco-
góknak készülõ pálya nyomvonala, hétfõn a Malomkert-
ben is elkezdõdnek a futókör kivitelezési munkálatai. Ezen
a két helyszínen egyelõre a kondiparkok sincsenek még
átadva, tehát nem használhatóak, a futókörökkel vehetõ-
ek birtokba majd, láthatóan nemsokára”.
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A koronavírus-járvány harmadik hulláma minden ed-
diginél súlyosabban érinti Magyarországot és a magyar
lakosságot. Össze kell fognunk és minden tõlünk telhetõt
meg kell tennünk a meredeken ívelõ járvány mielõbbi
leküzdése érdekében. Ezért ismét elindítjuk a COVID Ön-
kéntes oldalt az egészségügyi végzettséggel rendelkezõ
vagy egészségügyi képzésben résztvevõk számára, akik
tenni akarnak a magyar betegek gyógyulásáért. Regiszt-
rálni a https://covid-onkentes.okfo.gov.hu/ honlapon le-
het.

COVID-ÖNKÉNTE-
SEKET VÁRNAK!

AZ ORSZÁGOS KÓRHÁZI FÕIGAZGATÓSÁG
KÖZLEMÉNYE

– Hívjuk és várjuk azokat a szakorvosokat, vagy azon
szakrendelések szakdolgozóit, ahol a betegforgalom a jár-
ványügyi helyzetben várhatóan lecsökken.

– Hívjuk és várjuk azokat az egészségügyi szakembe-
reket, orvosokat és szakdolgozókat, akik nem közfinan-
szírozott járó- vagy fekvõbeteg-ellátó egészségügyi szol-
gáltatóknál dolgoznak.

– Hívjuk és várjuk azokat az egészségügyi szakembe-
reket, akik egészségügyi szakképesítésük megszerzése után
nem az egészségügyi ágazatban helyezkedtek el, vagy
idõközben elhagyták azt.

– Hívjuk és várjuk mindazokat, akik közép- vagy felsõ-
fokú egészségügyi képzésben vesznek részt.

– Orvos-, fogorvos-, gyógyszerész-tanhallgatók, egész-
ségtudományi hallgatók, egészségügyi OKJ-s képzések
hallgatói is jöjjenek!

– Hívjuk és várjuk azokat a rezidenseket és szakorvos-
jelölteket, akik szükség esetén szívesen vállalnának fel-
adatot a képzõhelyüktõl eltérõ egészségügyi intézmény-
ben vagy a járványügyi védekezés egyéb színterein.

A járvány leküzdésében való közremûködés önkéntes
jogviszony keretében, a közérdekû önkéntes tevékenység-
rõl szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény rendelkezéseivel
összhangban, ellenszolgáltatás nélkül történik majd.

Sikeres regisztrációt követõen az orvostanhallgatóknak
lehetõségük van választani az alábbi preferált területek
közül:

– a fertõzésgyanús és fertõzött betegek megfigyelése;
– a középsúlyos fertõzött betegek ellátásában való rész-

vétel;
– a súlyos állapotban lévõ fertõzött betegek intenzív el-

látásában való részvétel;
– az idõskorú betegek otthoni vagy intézeti ellátásában

való részvétel;
– a fogyatékos embertársaink otthoni vagy intézeti ellá-

tásában való részvétel;
– a karanténok valamelyik formájában lévõ betegek el-

látásában való részvétel.
Lehetséges továbbá a preferált régió kiválasztása is.
Amennyiben már rendelkezik a jelentkezõ egészség-

ügyi szakképesítéssel, de mûködési nyilvántartási enge-
déllyel nem, a regisztrációhoz szükséges alapnyilvántartási
számát a https://kereso.enkk.hu oldalon tudja szükség ese-
tén megnézni.

A kép illusztráció

SZÉP PÉLDÁJA AZ IGAZ EMBERSÉGNEK:

Még mindig romlik a járványhelyzet, Magyarországon
naponta több ezer új fertõzöttet azonosítanak, és a kór-
házban kezeltek száma is nõ. Mivel a betegségnek még
nincs teljesen hatékony gyógymódja, és az egész világon,
így hazánkban is sokan életveszélyes állapotban vannak,
számukra jelenthet segítséget a vérplazma-terápia. Nyír-
egyházán eddig kicsivel több mint félszázan jelentkeztek
donornak.

A vérplazma-terápia lényege, hogy aki átesett a koro-
navírus-fertõzésen, annak nagy valószínûséggel a szerve-
zete ellenanyagot termelt a vírus ellen. Ezért, hogyha kel-
lõ mennyiségû ellenanyag van a vérplazmájában, akkor
plazmaadással tud segíteni azokon, akik most súlyos be-
tegek. Az Országos Vérellátó Szolgálat folyamatosan hív-
ja és várja a gyógyultak jelentkezését. Megkeresésünkre
elmondták, Nyíregyházán eddig 53-an jelentkeztek úgy-
nevezett konvaleszcens plazmaadáshoz, végül 10-en let-
tek alkalmasak rá.

NAPI 60–80 JELENTKEZÕ

– Országosan eddig mintegy 1700 ferezist végeztünk,
ami körülbelül ugyanennyi beteg életének a megmenté-

DONORNAK JELENTKEZTEK, HOGY MEGMENTSÉK KORONAVÍRUSOS KOLLÉGÁJUKAT

séhez jelentett segítséget. A járvány második hulláma után
átmenetileg a jelentkezõk számában visszaesést tapasz-
taltunk, de felhívásunknak köszönhetõen az aktivitás egy-
re nagyobb, napi 60–80 jelentkezõt regisztrálunk. Nyír-
egyházán eddig 53-an jelentkeztek, ebbõl 10-en lettek
alkalmasak, reméljük, ez a szám gyarapodni fog. Rendkí-
vül szép példája az igaz emberségnek, hogy nemrégiben
egy nyíregyházi, konvaleszcens plazmával kezelt beteg
munkatársai közül 22-en jelentkeztek mintavételre.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Ha Ön COVID-19 koronavírus-betegségbõl gyógyult, egészségesnek érzi magát, még nincs 60 éves és kedvet
érez a konvaleszcens plazmaadáshoz, akkor a következõket kell tennie:

IRÁNYÍTOTT VÉRADÁS ESETÉBEN
EGY HÉT AZ ÁTFUTÁSI IDÕ

Szinte nem telik el úgy hét, hogy ne kerülne fel a nép-
szerû közösségi oldalra egy-egy olyan felhívás, amelyben
a facebookosok irányított véradásra kérik ismerõseiket.
Tavaly országszerte 26 060-an segítettek ilyen formában
a betegeken. Azt azonban kevesen tudják, hogy irányí-
tott véradás esetén az „átfutási idõ” átlagosan 1 hét, te-
hát ennyi idõre van szükség ahhoz, hogy a betegnél le-
gyen a célzottan adott vérkészítmény.

Az országos vérkészlet folyamatosan egyensúlyban volt
és van, az egészségügyi ellátók vérkészítményekkel való
ellátása biztosított – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szer-
kesztõségét az Országos Vérellátó Szolgálat. Nyilatkoza-
tukban kiemelték, átlagos idõszakban napi 1600–1800
véradó biztosítja az elegendõ vérmennyiséget. Jelenleg,
az arányosan kevesebb vérkészítmény-felhasználás miatt,
csak napi 1200–1400 véradóra van szükségük.

Mint megtudtuk, a nyíregyházi vérellátóban levett vért
a debreceni központ dolgozza fel, majd az elõállított vér-
készítményt átadja a beteget kezelõ kórházat ellátó vérel-
látónak, ahonnan kiadják a kórháznak, amennyiben a
betegnek szüksége van rá. Irányított véradás esetén az
„átfutási idõ” átlagosan 1 hét, mivel ilyenkor speciális el-
járásokra, pl. besugarazásra van szükség, ellentétben az
egyszerû véradással, amikor már másnap a betegnél lehet
a vérkészítmény.

Nyíregyházi Területi Vérellátó elérhetõsége:
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Telefon:  +36-42/461-169
Véradási idõpont: 
Hétfõ-szerda-péntek: 8.00–15.30
Kedd-csütörtök: 8.00–17.30

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

1. Gondolja végig, hogy a gyógyulása – vagy ha nem
voltak tünetei a pozitív eredményû COVID-19 vizs-
gálat óta – eltelt-e három hét.

2. Ellenõrizze, hogy rendelkezik-e olyan dokumentum-
mal, ami igazolja vagy alátámasztja, hogy valóban
átesett a COVID-19 betegségen.

3. Készítse össze az iratait (személyi igazolvány/lak-
címkártya/tajkártya, „érvényességi idõvel” rendel-
kezõ védettségi igazolvány vagy koronavírus-vizs-
gálati eredmény).

4. Válasszon egy tetszõleges vérgyûjtési helyszínt.
5. Táplálkozzon szokásai szerint, ha gyógyszert szed,

ne hagyja abba.

6. Jelenjen meg a kiválasztott vérgyûjtési helyszínen
elõzetes mintaadásra.

7. A minták leadása után más teendõje nincs.
8. Szíves türelmét kérjük munkatársunk jelentkezésé-

ig (telefon/e-mail), aki legkésõbb 10 napon belül tá-
jékoztatja a vizsgálatok eredményérõl.

9. Ha az elõzetes vizsgálatok eredményei megfelelõ-
ek, akkor munkatársunkkal konkrét idõpont és hely-
szín egyeztetésére van lehetõsége a plazma levéte-
lére.

10. Kérjük, jelentkezzen az egyeztetett idõpontban és
helyszínen plazmaadásra.

– Elsõdleges célunk, hogy minden beteg a saját vér-
csoportjának megfelelõ vérkészítményt kapjon. Ameny-
nyiben azonban erre szakmai vagy vérgazdálkodási
okból nincs lehetõség, akkor a Landsteiner (vércsopor-
tok felfedezõje) szabály szerint járunk el:

– „0”-s mindegyik vércsoportnak adhat, de csak „0”-
s vércsoporttól kaphat.

– „A” vércsoport „A”-s  és „AB”-s vércsoportnak ad-
hat, „0”-s és „A”-s vércsoporttól kaphat.

– „B” vércsoport „B”-s és „AB”-s vércsoportnak ad-
hat, „0”-s és „B”-s vércsoporttól kaphat.

– „AB”-s csak „AB”-s vércsoportnak adhat, de mind-
egyik vércsoporttól kaphat.

Érdekes, hogy a plazma esetében ez a szabály pont
fordítva mûködik, vagyis „AB”-s adhat mindenkinek, de
csak „AB”-stól kaphat, a „0” pedig mindenkitõl kaphat,
de csak „0”-snak adhat.

Mutatjuk, hogy milyen vércsoportú ember milyennek adhat vért

Fotó: Kovács Attila, Semmelweis EgyetemFotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem
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PROFESSZOR: KEVÉS OLYAN VÁROS VAN, MINT NYÍREGYHÁZA
Immár hatodik éve, idén is elkészítette az úgynevezett

Boldogságtérképet a Jobb Veled a Világ Alapítvány, akik
az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Kutatócsoportjával
együttmûködve 2020. április 1. és 2021. március 15. kö-
zött online felmérést végeztek, melynek célja az volt, hogy
megkapják a választ arra, milyen és évrõl évre hogyan
változik a magyar lakosság boldogság- és globális jóllét-
szintje. A nagyszabású kutatásból kiderült, hogy Nyíregy-
háza – Szombathely után – Magyarország legboldogabb
városa a megyeszékhelyek közül.

Március 20-ára (szombatra) nemcsak a várva várt tava-
szi nap-éj egyenlõség esett, hanem 2013 márciusa óta a
boldogság világnapja is. Ebbõl az alkalomból pedig nyil-
vánosságra hozták a legfrissebb Boldogságtérképet, amely
megmutatja, hogy mely régiókban, megyékben, városok-
ban és községekben élnek a legboldogabb emberek Ma-
gyarországon.

KÉRDÕÍVET KELLETT KITÖLTENI

A Boldogságtérkép elkészítését célzó felmérést a Jobb
Veled a Világ Alapítvány és az ELTE PPK Pozitív Pszicho-
lógiai Kutatócsoportja közösen végezte Bagdi Bella és prof.
Oláh Attila vezetésével. A kutatásban használt kérdõív-
csomagot a kutatócsoport munkatársai állították össze. Ezt
bárki kitölthette – a kitöltés önkéntes alapon zajlott –, olyan
kérdésekre kellett válaszolniuk az interneten, mint töb-
bek között: „hogyan jellemezné magát anyagi helyzete
alapján”, vagy éppen „ha visszatekint az elmúlt egy hét-

re, hogyan alakult az ön által átélt pozitív és negatív él-
mények aránya a hét során?” Dr. Oláh Attila professor
emeritustól megtudtuk, a nyíregyháziak közül közel
félezren töltötték ki a kérdõívet, az így nyert adatokat sta-
tisztikai elemzéseket alkalmazva csoportok szintjén dol-
gozták fel. Így mérték fel a lakosság jóllétszintjét, mentális
egészségét és pszichológiai immunitását.

A TOP 3-BAN A JÓLLÉTSZINT

A kutatást vezetõ professzor a Nyíregyházi Napló meg-
keresésére elmondta, 2016 óta készítik el az úgynevezett
Boldogságtérképet reprezentatív minták alapján. A terü-

letileg behatárolt földrajzi egység lakói által közölt adatok
átlagából derül ki, hogy milyen az ott élõk jóllétszintje.

– A kutatás során azt tapasztaltuk, hogy három olyan
város van Magyarországon, ahol az emberek véleménye
szerint az elmúlt idõszakhoz képest nõtt a jóllétszintje. A
három város: Szombathely, Budapest és Nyíregyháza. Jól-
létszint alatt az érzelmi, a pszichológiai, a szociális és a
spirituális jóllétet néztük. Irányultak arra vonatkozó kér-
dések, hogy milyen a viszonya a környezetével, autonóm-
nak érzi-e magát, vannak-e céljai, vagy éppen, ha bajban
van, talál-e olyan embert, aki segít neki. A szabolcsi me-
gyeszékhelyen a kapott eredményekbõl az derül ki, hogy
az ott élõk szerint javult az életszínvonal, fejlõdést tapasz-
talnak, optimistábbak és több pozitív élmény éri õket. A
megyeszékhelyek közül szignifikáns csökkenés mérhetõ
Debrecen, Gyõr és Tatabánya lakosainak globális jóllét-
szintjében. Növekedés van azonban Szombathelyen,
2021-ben itt mértük a legmagasabb jóllétszintet a megye-
székhelyek közül, így 2021-ben 2018 után ismét Szom-
bathely lett Magyarország legboldogabb városa. Szorosan
került azonban a második helyre Nyíregyháza, amely
megyeközpont a 2019-hez képest ugyancsak jóllétszint-
növekedést mutat.

A professzor kiemelte, fontos megjegyezni, hogy a vizs-
gálat alapján készített térkép egy adott idõszakra jellem-
zõ helyzetet ír le és kizárólag csak tájékoztat arról, ho-
gyan borítja be a boldogság Magyarországot. Ennek alap-
ján azonban Nyíregyháza csak kicsivel maradt le az elsõ
helyrõl...

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

F E L H Í VÁ S
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értel-
mében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatás-
ban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján
kezdõdik.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a
gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába
lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételérõl az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétõl szá-
mított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülõ eljá-
rást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történõ beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történõ iskolai beiratkozások szervezését – figyelem-
mel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erõforrások miniszterének a 2021/
2022. nevelési, illetve tanévre történõ óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-
ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:

1. Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételé-
vel – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történõ beiratko-
zás idõpontjára vonatkozóan.

A beiratkozás idõpontja: 2021. április 15-16.
2. Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/

2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására az elsõ óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év elsõ napján
kerül sor.

A szülõk, gondviselõk a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresõ-
felületen találják meg: https://kir.hu/korzet.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tan-
kötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles
tanuló tanulmányainak külföldön történõ folytatását – a tanköteles gyermek nyil-
vántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a tavaszi gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási
helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben részesülõ hátrányos, halmozottan hátrányos gyer-
mek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:

a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatás-
ban részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek
részére az évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatt biztosítja az önkormányzat.

 Az ingyenes szünidei étkezést a 2020/2021. tanév tavaszi szünetében a szün-
idõre esõ 2 munkanapon lehet igénybe venni: 2021. április 1-én és április 6-án.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a tavaszi szünet idõtartama
alatt az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hét-
köznap 10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kap-
ják meg a gyerekek.

Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb
tájékoztatni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. élet-
éve betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei
étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem
jogosult.

Nyíregyháza, 2021. március 22.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ
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HOTELHERO-K NYÍREGYHÁZÁN
SZÁZ ADAG ÉTELT FÕZTEK VASÁRNAP A RÁSZORULÓKNAK

Tejfölös pulykatokány készült vasárnap az Aquarius
Élményfürdõ konyhájában. Bár a járványügyi szabályok
szerint a fürdõ jelenleg is zárva tart, csatlakoztak egy
jótékonysági kezdeményezéshez. A Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt. csapata ötven adag ételt készített el rászorulók szá-
mára. A HotelHero nevû akcióhoz csatlakozott Nyíregy-
házán a Hunguest Hotel Sóstó is, ahol szintén ötven adag
ételt fõztek. A jótékonysági kezdeményezésnek és a csat-
lakozásnak is hosszú története van.

– Körülbelül egy évvel ezelõtt tenni akaró szállodai
dolgozókból, vállalkozókból alakult egy csapat, õk a
HotelHero névre hallgatnak. Úgy gondolták, hogy elkez-

dik a jótékonysági akciót egy kicsit szervezettebb formá-
ban is. Például ételosztási akciót szerveztek, Budapesten
minden héten osztanak 300 adag ételt, de most eljutott
Nyíregyházára is ez a kezdeményezés. Egy kör-e-mailt
küldtek, ahol lehetett csatlakozni a vidéki nagyvárosok-
nak is, tenni akaró embereket kerestek máshol is és így
ennek apropóján jelentkeztünk mi, illetve a Hotel Sóstó is
– mondta el Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ér-
tékesítési vezetõje.

A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. és a Hunguest Hotel Sóstó
száz adag ételét Nyíregyházán a Magyar Vöröskereszt jut-
tatta el a rászorulókhoz vasárnap.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

MADÁRDALOS VÁROST!
A Zöld Akciócsoport mesterséges odúkat

helyezett ki a Bujtosi Városligetbe

Legtöbben úgy szeretjük Nyíregyházát, hogy a mada-
rak éneke is hallható. Ehhez persze az kell, hogy minél
több énekesmadár otthonra találjon benne. Sajnos ez nem
is olyan egyszerû: míg a városi galambok, gerlék beérik
az épületekkel is, a kis énekesmadarak túlnyomó része
fákat, cserjéket igényel. Legrosszabb helyzetben az odú-
lakó madarak vannak, hiszen azokat a városi, közterüle-
ti fákat, amelyek kiodvasodnak, balesetvédelmi okok
miatt rendszerint hamar kivágják. A Zöld Akciócsoport
szeretne hozzájárulni Nyíregyháza madárbarát várossá
tételében, ezért kezdeti lépésként – a NYÍRVV Nonprofit
Kft.-vel egyeztetve – a bujtosi parkban 5 fészekodút
helyezett el a csillagászati tavasz kezdetekor, mikor a
költési idõszak beindul – olvasható az akciócsoport
szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményében.

Ez az öt odú még csak a kezdet, ha kedvezõek
lesznek a tapasztalatok, tovább bõvítik a városi odú-
telepet.

Sajtóközlemény

Újabb gazdaságfejlesztést és munkaerô mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztô beruházás zárul

2021. március 24.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 3,027 milliárd forint összegû, száz-
százalékos, vissza nem térítendô támogatást nyert a „Gazdaságfejlesztést és
munkaerô mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza
délkeleti és délnyugati területein” címû, TOP-6.1.5-15-NY1-2016-00002 azo-
nosítószámú pályázat megvalósítására. A projekt konzorciumban került meg-
valósításra a Nemzeti Infrastruktúrafejlesztô Zrt.-vel együttmûködve.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata jelen pályázata során megvalósuló útfejlesztések-
kel egyrészt a helyi gazdaságot kívánta fejleszteni, tekintettel arra, hogy a projekt
keretében felújított utak olyan iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy cégek mel-
lett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak, másrészt a biztonságosabb közle-
kedést. A projekt részét képezte a Rókabokori út építése, a Legyezô–Derkovits–
Dugonics utcák és a Tünde utca felújítása, valamint a Szélsôbokori és Tiszavasvári
úti csomópontban a körforgalom építése is.

A Rókabokori út épített út új nyomvonala a 338. sz. fôutat és a Bottyán János utcát
köti össze. A nyomvonal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a teljes
belterületi szakaszon. Az útépítés elsôdleges célja a Kertváros teherforgalmának csök-
kentése volt.
A Legyezô és Dugonics utcák aszfaltburkolata teljes szélességben felújításra/meg-
erôsítésre került. Okoszebra létesült a Continental gumigyár elôtti gyalogos-átkelô-
hely átépítésével, valamint a Dugonics–Derkovits keresztezôdésben 2 zebra kialakí-

tásával lett biztonságosabb a gyalogosátkelés. Minden helyszínen a kapcsolódó jár-
dák és kerékpárutak is felújításra kerültek, megteremtve mindenki számára a bizton-
ságos közlekedés lehetôségét.
A Tünde utca felújítása a Debreceni úti csomóponttól, mintegy 2,4 km hosszan
valósult meg. Felújításra kerültek a régi meglévô járdák, útcsatlakozások, amelyek
akadálymentes közlekedést tesznek lehetôvé a mozgáskorlátozottak számára is. A
felújítási munkák során átépítésre került 10 db buszöböl, amelyek nagy teherbírású
betonburkolatot kaptak. Minden buszperon sárga színû térkôburkolattal, valamint a
vakok és gyengénlátók közlekedését segítô taktilis burkolóelemekkel, akadálymen-
tesen épült meg.
A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztô Zrt.-vel együttmûködve valósult meg a Tiszavasvári
út – Szélsôbokori út keresztezôdésében egy új közlekedési csomópont építése. A
megvalósítás során sor került a 2x1 forgalmi sávú másodrendû fôúton lévô belterületi
útcsatlakozás folyamatos haladást és zavartalan forgalomáramlást biztosító körfor-
galmi csomóponttá történô átépítésére (a fôúton lévô beavatkozás hossza 395 m),
tengelysúly-mérôhelyek kialakítására, két buszöböl létesítésére, gyalogátkelôhely át-
helyezésére.

További információ kérhetô:
Nyíregyháza MJV Önkormányzata
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Telefon: 06-42/524-524
www.nyiregyhaza.hu



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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DR. PÁL MIKLÓS EMLÉKÉRE
Ma a Tuzson János Botanikus Kert

emlékét hirdeti, a Nyíregyházi Erdé-
szet kebelében mûködõ Erdészeti Er-
dei Iskola pedig nevét õrzi dr. Pál
Miklósnak, aki kilencven évvel ez-
elõtt, 1931. március 5-én született
Szakolyban.

Gimnáziumi tanulmányait Nagy-
kállóban végezte, majd 1951-ben ta-
nítói oklevelet szerzett a nyíregyhá-
zi Tanítóképzõ Intézetben. Az egri Pe-
dagógiai Fõiskolán biológia–földrajz
szakos tanárként diplomázott, ugyan-
itt 1956-ig tanársegédként tevékeny-
kedett. 1966-ban agrármérnöki, majd
egyetemi doktori fokozatot szerzett.
A biológiai tudományok kandidátu-
sa egyik alapító tagja volt az 1962-
ben létesített Pedagógiai Fõiskolának,
amely tíz évvel késõbb Bessenyei György nevét vette
fel. Fõigazgató-helyettese is volt az oktatási intézmény-
nek, amelynek növénytani tanszékét és az oktató-neve-
lõ munkát segítõ botanikus kertjét együtt alapították dr.
Honfi Ferenccel.

A mezõgazdasági pedagógusképzés országos szak-
bizottságának 1970 novemberében tartott ülésén jelen-
tette be dr. Pál Miklós, hogy az országos és a megyei

szervek elfogadták a tízholdas arbo-
rétum és botanikus kert alapításának
a tervét. Két évvel késõbb a Felsõ-
tiszai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság át is adta a kezelésében lévõ 4,5
hektár erdõ területét a tervek meg-
valósítására. Az építési munkálatok
1973-ban kezdõdtek, ahhoz a fõigaz-
gató-helyettes minden lehetõséget és
segítséget megragadott, sõt kiterjedt
szakmai kapcsolatai révén élete vé-
géig gyarapította a ma már az „egye-
tem tüdejének” is nevezett kertet.

A kutatók és tanárok generációi-
nak felnevelõje 2005. szeptember 8-
án hunyt el. Emléktábláját a botani-
kus kert fõépületén 2006-ban leplez-
ték le, míg a nevét viselõ erdei isko-
lát 2008-ban hozták létre. Tisztelõi

2017-ben felújították az Északi temetõ rózsakertjében
lévõ, fából faragott síremlékét. A Pál Miklós Erdészeti
Erdei Iskola sóstóhegyi épületén a névadó emléktáblá-
ját (képünkön) 2011-ben helyezték el. Rádi László fafa-
ragásán egy Vörösmarty Mihálytól vett idézet olvasha-
tó: „A múltat tiszteld a jelenben, s tartsd a jövõnek”.


