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MINDENNAP
FÓKASHOW

AZ ÁLLATPARKBAN

Mindennap 11.00 és 13.00 órakor
fókashow keretében tekinthetik meg
a Nyíregyházi Állatpark vendégei a
játékos kaliforniai oroszlánfókák be-
mutatóját.

MÁR NYITVA VANNAK A KÖZÉPISKOLÁK IS

Május 10-étõl, hétfõtõl a felsõ tagozatos diákok, valamint a középiskolások is visszatér-
hettek az iskolákba, így már mindenki számára megszûnt az online oktatás. Képünk a
Szent Imre Katolikus Gimnázium, Általános Iskola, Kollégium és Óvoda egyik szüneté-
ben készült, ahol még az elsõ találkozás perceit élvezik a diákok...

NYÍREGYHÁZÁN ÜLÉSEZETT A MOB-ELNÖKSÉG
Kihelyezett ülést tartott Nyíregyházán a Magyar Olim-

piai Bizottság elnöksége. Az illusztris vendégeket két nyír-
egyházi MOB-tag: Szabó Tünde sportért felelõs államtit-
kár, a város országgyûlési képviselõje és dr. Kovács Fe-
renc polgármester (aki egyben a Magyar Röplabda Szö-
vetség elnöke is) fogadta.

Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke exkluzív interjút adott
a Nyíregyházi Televíziónak, melyben mindenekelõtt hang-
súlyozta: megrendezik idén az ötkarikás játékokat Japán-
ban, mely szerinte teljes értékû és a szigorú körülmények
ellenére jó olimpia lesz. A magyar sportolói delegáció a
rióihoz hasonló, nagyjából 160 fõs lehet, az eredmény-
prognózisuk 13 érem. Az elnök a látogatás után azt mond-
ta, jól ismerik a várost és sportos hagyományait, s látják,
mit tesznek itt a sportért. – Tudjuk, mit köszönhet az olim-
piai ötkarika Nyíregyházának. Jó látni, hogy fontos a vá-
rosnak a sport. Ez az infrastruktúra szintjén is látható, ami
az emberek szívében akkor biztosan megjelenik, amikor
valaki érmet nyer egy világversenyen. Nagyon szívme-
lengetõ volt látni az új Városi Uszodát és az Atlétikai Cent-
rumot.

SPORTSZERETÕ VÁROS VAGYUNK
A bejárás alkalmával kérdésünkre Szabó Tünde sport-

államtitkár megerõsítette, nem volt nehéz meghívni a MOB
elnökségét ide, hiszen nagyon jól tudják, hogy Nyíregy-
háza egy nagyon sportszeretõ város. – Az is segített, hogy
hallották a nálunk zajló fejlesztéseket. Beszélve a MOB
vezetõségével, úgy látjuk, elérkezett az idõ, hogy nagy,
nemzetközi sporteseményeken gondolkodhassunk –
mondta Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

ELISMERÕ SZAVAK RÓLUNK
Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszínen hozzátet-

te: történelmi esemény volt, hiszen elõször ülésezett a MOB
elnöksége Nyíregyházán. A hasznos, a programokról is szóló
egyeztetések mellett igyekeztek bemutatni a vendégeknek
a várost. – Nagyon elismerõ szavakkal beszéltek rólunk,
mindenre azt mondták, hogy elképesztõ és nem is hitték
volna! Az Atlétikai Centrum sincs még átadva hivatalosan,
így a nyíregyháziak is késõbb ismerhetik meg ezt az or-
szágban egyedülálló létesítményt – a korábban lerongyo-
lódott NYVSC pálya helyén –, melynél gondoltunk a város-
lakókra is, hiszen készült egy 550 méteres rekortán futópá-
lya is a szabadidõsportnak, a sokadik a városban.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A MOB-elnökség tagjai az Atlétikai Centrum mellett
az új Városi Uszodát is megtekintették, s dicsérték

Nyíregyházát
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„AZ ÉV KIÁLLÍTÁSA” NYÍREGYHÁZÁRA ÉRKEZIK
BEMUTATJÁK A LEGSZEBB MÛTÁRGYAKAT

Az utóbbi években sorra nagy hívónevekkel csalogat-
ta a látogatókat a Jósa András Múzeum, hiszen jártak itt
a Seuso-kincsek, de kiállították Munkácsy és Szinyei al-
kotásait is. A legek persze most sem maradnak el: noha
ezúttal nem egy újabb festõóriás mûvei érkeznek a sza-
bolcsi megyeszékhelyre, de megnyílik a Kárpát-meden-
ce legnagyobb honfoglalás kori kiállítása, ami ezúttal sem
szûkölködik majd különleges mûtárgyakban. A vándor-
tárlat május 14-tõl november 14-ig marad Nyíregyhá-
zán.

Még április végén, rendõri biztosítás mellett gördült be
a 15 méteres kamion a Jósa András Múzeum mellé, ami
az intézmény legújabb kiállítási anyagát hozta, mától
pedig a látogatók is megtekinthetik a nem mindennapi
tárlatot.

Dr. Rémiás Tibor, a Jósa András Múzeum igazgatója
megkeresésünkre elmondta, a vándortárlatot a miskolci
Herman Ottó Múzeum állította össze 2 évvel ezelõtt, ami
ott az Elit alakulat 2.0 címet kapta, és el is nyerte az év
kiállítása elismerést. Ezt követõen került át Csíkszeredá-
ra, ahol a páratlan leletanyagnak köszönhetõen 30–50
ezer látogatóra számítottak, de a koronavírus-világjárvány
és az intézmények bezárása miatt végül csak tízezren te-
kinthették meg. Innen érkezett most a vándortárlat Nyír-
egyházára.

BÁRKIVEL FELVEHETNÉ A VERSENYT
A Csíkszeredáról érkezett Elit alakulat címû kiállítást a

Szabolcs vezér földje tárlat egészíti ki az intézményben,

ugyanis a Jósa András Múzeumban található a vidéki
múzeumok közül a legnagyobb honfoglalás kori lelet-
anyag.

DISZNÓKONDA TÚRTA KI

– Ebben bemutatják a legszebb mûtárgyakat, köztük
olyanokat, amelyek a Geszterédrõl, Rakamazról, vagy
éppen Karosról származnak.

– A geszterédi leleteket – aranyszablya részeit – egy
disznókonda túrta ki, míg a rakamazi hajfonatkorongot
egy munkagép fordította ki – tette hozzá az igazgató.

ZÖMMEL EZÜSTBÕL KÉSZÜLTEK

– Érdekesség, hogy az akkori veretek, tarsolylemezek
zömmel ezüstbõl készültek, hiszen maga az ezüst sokkal
nemesebb fémnek számított, mint az arany. Ilyeneket is
láthatnak majd. Bemutatjuk a köznép, illetve az elõkelõk
anyagát, tulajdonképpen a tárlatban helyet kap minden
olyan lelet, ami általában a temetõkbõl kikerül, de persze
sok egyéb is.

Dr. Rémiás Tibor azt mondja, a bezárások miatt vár-
hatóan sokan ki vannak már éhezve a kultúrára – fiata-
lok és idõsebbek egyaránt –, így bíznak benne, hogy mi-
nél többen megtekintik majd a nem mindennapi ván-
dortárlatot. Ehhez pedig nemcsak a páratlan leletanyag
járul majd hozzá, hanem az a jurta is, ami a múzeum-
pedagógiai óráknak ad helyet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PÜNKÖSD A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
Hosszúra nyúlt szünet után a pünkösdi hétvégén újra

hagyományõrzõ rendezvénnyel várja látogatóit Nyíregy-
háza egyik legkedveltebb kulturális intézménye.

Magyarország második legnagyobb, a régió egyetlen sza-
badtéri néprajzi múzeumában május 22-tõl 24-ig felelevení-
tik a pünkösdi hagyományokat, színes programokkal várják a
vendégeket. A népszokásoknak megfelelõen a táncosok a
májusfa kitáncolásával elevenítik fel pünkösd napját.

VÁSÁRI MULATTATÓKTÓL A KEMENCÉS
FINOMSÁGOKIG

A nap további részében minden korosztálynak megfe-
lelõ szórakoztató színpadi és kísérõprogramokat kínálnak:
tárlatvezetéssel, vásári mulattatókkal, bábelõadással, nép-

zenei produkciókkal és pünkösdi istentisztelettel várják a
látogatókat. Portáik élettel telnek meg, a mûhelysorba
visszaköltöznek a mesterek. A kemencében folyamatosan
sülnek majd a régi ízeket felidézõ kelt tészták. A kiérkezõk
az íjászatot, kézmûves tevékenységeket is kipróbálhatják,
a kisebbekre pedig körhintával és népi játszóudvarral is
gondolnak. Lesz lehetõség szövésre, gyertyamártásra, ne-
mezelésre, illatzsák készítésére, bõrözésre, csuhézásra. A
Mesekuckóban élõszavas mesét hallgathatnak meg az ér-
deklõdõk a VOKE Népmesepont jóvoltából.

ÚJ IDÕSZAKI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK

A fõépületben új idõszaki kiállítás nyílik meg, melynek
fõ témája a csíksomlyói búcsú lesz.

Mindhárom napon termelõi vásárt is tartanak, így nép-
mûvészeti termékek mellett sokféle finomságot is hazavi-
hetnek a látogatók. A rendezvény részletes programjáról
tájékoztató a www.muzeumfalu.hu oldalon. Belépõ mind-
három napon nem emelt, hanem normál jegyáron vált-
ható.

Fotó: Bodnár Péter
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KORONAVÍRUS: TÉRÍTÉS ELLENÉBEN MEGNÉZIK A KÓRHÁZBAN IS,
HOGY VAN-E ELLENANYAG A SZERVEZETBEN

olyanok is, amelyek sejtes immunválaszt is, ez utóbbit
pedig sajnos sokkal nehezebb mérni, az ellenanyagszin-
tet viszont könnyû és egyszerû.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Kedden újabb 2925 Pfizer-ampulla érkezett a Jósa
András Oktatókórházba, amely 17 550 adag oltóanya-
got biztosít az intézmény oltópontjain. Május 13-tól 18-
ig az elõzetesen regisztrált 16–18 éves fiatalokat oltják
be ilyen vakcinákkal.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy országszerte kiugró-
an sokan kérnek antitestvizsgálatot, ami kimutatja többek
között, hogy átestek-e már a COVID-19-fertõzésen, vagy
éppen: ha megkapták a védõoltást, termelõdik-e az új koro-
navírus ellen antitest a szervezetükben. Nyíregyházán, a Jósa
András Oktatókórházban február 15-étõl van erre lehe-
tõség térítés ellenében, a lelet 2 nap alatt készül el.

Már a koronavírus-világjárvány második hullámában is
jellemzõ volt az antitestvizsgálat iránti érdeklõdés, azon-
ban az igény – az oltások óta – megsokszorozódott. A
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház 2021. február 15-tõl vezette be a SARS-CoV-
2 specifikus IgG típusú antitestteszt – lakossági kérésének
– térítéses lehetõségét. Ezzel az új koronavírus-betegség
(COVID-19) után vagy COVID-19 védõoltást követõen
kialakult immunválaszt lehet kimutatni.

Védettségi igazoláshoz háromféle módon
lehet hozzájutni:

– ha valaki megkapta a védõoltást,
– vagy igazoltan átesett a koronavírus-fertõzésen,
– illetve, ha átesett a fertõzésen, de nem tudott errõl,

viszont az ellenanyag-vizsgálat kimutatta.

– A tesztet nagyérzékenységû vizsgálatokra alkalmas
immunkémiai analizátorokon mérjük, a vizsgálat eredmé-
nyeként számeredményt adunk referenciatartománnyal és
szöveges magyarázattal: „a mintában kimutatható SARS-
CoV-2 elleni IgG antitest” vagy „a mintában nem mutat-
ható ki SARS-CoV-2 elleni IgG antitest – tájékoztatott Vitkai
Éva, a kórház sajtófõnöke, aki hangsúlyozta, amennyiben
ilyen vizsgálatot szeretnének, keressék fel az SZSZBMK
lakóhelyéhez legközelebb esõ Központi laboratóriumi
mintavételi helyét (Nyíregyháza, Szt. István utcai telephe-
lyén a Sebészeti tömb vérvételi helye, Mátészalka, Fehér-
gyarmat, Vásárosnamény, Nyírbátor, Nagykálló vérvételi
helye).

OLTJÁK A 16–18 ÉVES FIATALOKAT

A SARS-CoV-2 specifikus IgG típusú
antitestvizsgálattal ilyen típusú kérdésekre

lehet választ kapni:

– Önnek pozitív PCR vagy antigénteszttel igazolt új
koronavírus-fertõzése zajlott le. Képzõdött-e/kimu-
tatható-e ellenanyag az ön szervezetében.

– Ön kapcsolatban állt COVID-19-fertõzésben szen-
vedõ beteggel és felmerült önben a gyanú, hogy tü-
netmentesen átesett a fertõzésen. Kimutatható-e el-
lenanyag az ön szervezetében, ami a fertõzés tünet-
mentes lezajlása nyomán keletkezett.

– Tapasztalta magán az új koronavírus-infekcióra jel-
lemzõ tüneteket az elmúlt 3 hónapban, de nem volt
PCR/antigén vizsgálata. Szeretné megtudni átesett-e
a fertõzésen.

Rusvai Miklós víruskutató a Világgazdaságnak úgy nyi-
latkozott, hogy vannak olyan vakcinák, amelyek csak és
kizárólag ellenanyag-védelmet gerjesztenek, és vannak

HÉTFÕTÕL ÚJABB INTÉZKEDÉS VAN
ÉRVÉNYBEN A SPORTLÉTESÍTMÉNYEKBEN

Május 10-tõl az új Városi Uszodában a
versenyszerûen sportolók edzése mellett a
gyermekek úszásoktatása is szervezhetõ.

Dr. Kovács Ferenc polgármester – tekin-
tettel a védelmi intézkedéseket szabályozó
kormányrendeletek módosításáról szóló
233/2021. (V. 6.) Kormányrendeletben fog-
laltakra – határozatot hozott a Nyíregyházi
Sportcentrum Nonprofit Kft. üzemeltetésé-
ben lévõ Városi Jégpályán, Városi Sportuszo-
dában és Continental Arénában alkalmazan-
dó intézkedésekre vonatkozóan. A társaság

által üzemeltetett sportlétesítmények, a nyúj-
tott szolgáltatások a veszélyhelyzet elõtti
szabályozásnak megfelelõen mûködhetnek
az alábbi elõírások betartása mellett:

– a sportlétesítmények és a szolgáltatá-
sok védettségi igazolvány bemutatásával
vehetõk igénybe;

– a sportlétesítményeket a versenysze-
rûen sportolók és az õket felkészítõ sport-
szakemberek, valamint a testnevelésóra,
sportszakkör vagy sportoktatás keretében
kísérõvel érkezõ gyermekek, tanulók vé-
dettségi igazolvány nélkül is látogathatják.
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INDUL AZ ÚJABB SÓSTÓ-FEJLESZTÉSI PROGRAM
A NYÍREGYHÁZIAKNAK ÉS AZ IDE ÉRKEZÕ TURISTÁKNAK IS KEDVEZÕ A TÖBBELEMÛ PROJEKT

– Sokadik jó hír az utóbbi idõben: pluszforrást biztosít
a kormány az újabb Sóstó-fejlesztési programunk meg-
valósításához! Az összesen több mint 1,4 milliárd forin-
tos projekt most indul, s számos eleme szépíti nekünk,
nyíregyháziaknak Sóstót, miközben tovább élénkítheti az
idegenforgalmat – jelentette be közösségi oldalán szer-
dán dr. Kovács Ferenc. A polgármester a Facebook-be-
jegyzésében kiemelte, a beruházás keretében 6607 négy-
zetméteres felületen gyepesítés, 34 db lombhullató fa, 1325
db cserje és 383 db évelõ növény telepítése valósul meg,
valamint felsorolta a fontosabb elemeit az újabb fejleszté-
si programnak. A részletekért az önkormányzati Pályáza-
tok és projektmenedzsment referatúrához fordultunk.

Az önkormányzat egy uniós pályázat keretében (mely-
nek címe: Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõ integrált termék-
és szolgáltatásfejlesztése) közel egymilliárd forintos vissza
nem térítendõ támogatást nyert el 2018-ban. Magyaror-
szág Kormánya – mint arra a polgármesteri bejelentés is
utal – a napokban hozott határozata alapján több mint
450 millió forintos támogatást biztosít pluszban a projekt
megvalósítására, amely konzorciumban valósul meg a
Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel.

INNOVATÍV ELEMEKKEL
GAZDAGODIK SÓSTÓ

Így összességében 1 milliárd 444 milliós összköltségû, száz-
százalékos, vissza nem térítendõ támogatásból készül el a
beruházás, melynek elsõdleges célja a jelenleg meglévõ fõ
turisztikai attrakciók kiegészítése önállóan is vonzerõként
értelmezhetõ, innovatív kínálati elemekkel. További cél a
térségi kínálat elérhetõségének javítása, a környéki vonz-
erõk bekapcsolása a helyi kínálati elemek csomagjába, a
parkolási infrastruktúra fejlesztésével a fõ turisztikai attrak-
ciók elérhetõségének könnyebbé és hatékonyabbá tétele.

EGYEDI VONZERÕK, HIÁNYPÓTLÓ
BERUHÁZÁSOK

A pályázat keretén belül az alábbi fõ tevékenységek
valósulnak meg:

– szökõkútpark kialakítása az Aquarius Élményfürdõ
elõtti parkban és a volt Szeréna laki ingatlan déli ré-

FAÜLTETÉS AZ ÚJ KONDIPARKBAN
VÁROSSZERTE MÁR 27 HELYEN LEHET INGYENESEN SPORTOLNI

Elkészültek az új kondiparkok a Malomkertben és Nyír-
szõlõsön is. Már összesen 27 helyen van ingyenes sporto-
lási lehetõség Nyíregyházán, szinte minden városrészben.
A Malomkertben folytatódott a polgármesteri faültetési
program is, öt darab kislevelû hársfát ültettek el kedd
délután.

A környéken élõk már birtokba is vették Nyíregyháza
egyik legújabb kondiparkját a Malomkertben. Ezek a tí-
pusú parkok 15 elembõl állnak, összesen 150 négyzet-
méteren tudnak mozogni a sportolni vágyók. Tavaly év
végén már a Széna téren, két helyszínen a Jósavárosban
és a Continental Aréna udvarán is elkészült egy ehhez
hasonló. Márciusra pedig Rozsrétszõlõn, a Stadion utcán
és a Kertvárosban is kiépítettek egy kondiparkot.

– Nagyon nagy örömünk, hogy ez itt elkészült. Úgy is
fogalmazhatok, hogy ez a kondipark és ez a futókör egy
újabb ékköve lett a lakókörzetünknek, és ezt bizonyítja
az is, hogy az itt élõk hétvégeken és naponta is nagyon
sokan igénybe veszik. Sétálnak rajta, futnak és tornáznak
– mondta dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ.

ÚJ SPORTPARKOK
A parkok 100, a futókörök 50 százalékos támogatással

épültek. Utóbbihoz 12 és fél millió forint saját forrást biz-
tosított az önkormányzat. A beruházás harmadik ütemé-
ben készült el a Malomkertben és Nyírszõlõsön is egy-

egy kondipark, ezekhez pedig 200 méteres rekortán futó-
kört is kialakítottak.

– Remélem, hogy ezek a létesítmények felhívják min-
denkinek a figyelmét a mozgásra, a sportra, az immun-
rendszer és a szervezetünk erõsítésére, amihez mi ezek-
kel a létesítményekkel megadjuk a lehetõséget – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

FOLYTATÓDOTT A FAÜLTETÉS
A Stadion utcai sportparkhoz hasonlóan itt is új fákkal

gazdagodott a városrész. Dr. Rákóczi Ildikó azt is hozzá-
tette, egy-egy faültetéssel egyre közelebb kerül a városve-
zetés az egyik fontos céljához, miszerint minél élhetõbb
legyen Nyíregyháza.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

szén hang- és fényeffektekkel, kapcsolódó térrekonst-
rukcióval,

– kerékpárkölcsönzõ és szervizpont kialakítása, kerék-
párok beszerzése,

– parkolóhelyek optimalizálása,
– 3 nyilvános WC telepítése,
– zöldfelület-rekonstrukció, öntözõhálózat telepítése,
– egyéb turisztikai célú épített/telepített kiegészítõ élmény-

elemek kialakítása: termelõi piactér és zenepavilon,
– a Tófürdõ és a Székelykapu elõtti meglévõ szökõku-

tak összekötése, kapcsolódó térburkolati és zöldfelü-
leti rekonstrukció,

– trambulinpark kialakítása.

MINÕSÉGI ZÖLDTERÜLET-FEJLESZTÉS

A projekt megvalósítása során megtörténik a gyógy-
hely zöldterületeinek minõségi fejlesztése, amire a fen-
tebbi, részletes felsorolásban több ízben is utaltunk. Ez
konkrétan, összességében a következõt jelenti: 6607
négyzetméteres felületen gyepesítés, 34 db lombhulla-
tó fa, 1325 db cserje és 383 db évelõ növény telepítése
teszi szebbé a Nemzeti Gyógyhelyünket.

MEGMUTATHATJUK ÉRTÉKEINKET
A termelõi piactér megújításával színvonalas körülmé-

nyek között lesz lehetõség a helyi és regionális piac orga-

nikus termékeinek bemutatására, értékesítésére, tematizált
események szervezésére.

TÖBB ÉLMÉNY
A KÍNÁLAT KIEGÉSZÍTÉSÉVEL

A fejlesztések közvetlen és közvetett hatásai révén az
idelátogatók több élménnyel gazdagodnak, kényelmeseb-
bé válik a parkolás, fokozottabban integrálhatók és cso-
magban is értékesíthetõk lesznek a térség turisztikai vonz-
erõi. Növekedhet a visszatérési ráta, összességében pedig
nõ a vendég- és látogatószám, és ezzel együtt a turizmus-
ból származó bevétel. A pályázat keretében megvalósíta-
ni kívánt gyógyhelyfejlesztés célja a turisztikai szezon
meghosszabbítása. A tervezett fejlesztések kiegészítik a
gyógyfürdõ meglévõ kínálatát, egész évben igénybe ve-
hetõ, piacképes szolgáltatások, attrakciók jönnek létre.

ÕSZRE BEFEJEZÕDHET,
ÁTMENETI LEZÁRÁSOKKAL

A kivitelezési munkálatok 2021. május 11-én kez-
dõdtek, és várhatóan 2021 õszén fejezõdnek be. A mun-
katerület elkerítése szakaszosan történik, a Hunguest
Hotel Sóstó és a Svájci Lak közötti parkolókat átmene-
tileg lezárták május 12-tõl. A projekt megvalósításának
idõszakában a látogatók tájékozódását angol és magyar
nyelvû tájékoztató táblák segítik.

Az elmúlt idõszakban a Bujtosi Városligetben, a
jósavárosi Robinson dombon és a Stadion utcai új
kondipark mellett is ültettek fákat Nyíregyházán. A fá-
sítási program már jó ideje tart, lassan az új helyszínek
megtalálása jelent feladatot – emelte ki dr. Ulrich Attila
alpolgármester, aki hozzátette, a közmûtérképet is min-
dig figyelniük kell.

A fákat különbözõ felajánlásokból és az önkormány-
zat saját forrásaiból finanszírozzák. A munka nem áll
meg, a rövid és a hosszú távú tervek között is szerepel
a faültetés, így õsszel újabb fákkal gazdagodik majd
Nyíregyháza zöldfelülete. (Szerzõ: Nagy Boglárka)

KORAI JUHAROKKAL GAZDAGO-
DOTT A VÁROS ZÖLDFELÜLETE

Múlt héten is folytatódott a polgármesteri faültetési
program a városban. Korai juharokat ültettek el a Sar-
kantyú és a Kossuth utca keresztezõdésében. Ez Nyír-
egyháza egyik forgalmas szakasza, a fák szûrik majd a
port és a zajcsökkentéshez is hozzájárulnak. Az ülte-
tésben Petró Árpád, a városüzemeltetési társaság ügy-
vezetõje és dr. Ulrich Attila alpolgármester segített.
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IDÉN KÉTSZER ANNYIAN REGISZTRÁLTAK
HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁSRA

MEGKEZDÕDÖTT A SZÚNYO-

GOK ELLENI VÉDEKEZÉS
Tavaly a sok csapadék miatt nagyon elszaporodtak

a csípõszúnyogok, amikbõl hazánkban mintegy ötven
faj honos. Hogy nyugodt nyarunk legyen, a szakembe-
rek minden évben ezek számának csökkentésére töre-
kednek. Nyíregyházán a héten kezdte meg a szúnyog-
lárvairtást a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából a
Tréner Kft.

– Kétféle módszerrel irtjuk a szúnyoglárvákat: ahol
könnyen megközelíthetõ helyrõl van szó, ott földi gép-
pel (33 hektáron), míg máshol helikopterrel (280 hek-
táron) – mondta el Horváth Péter, a Tréner Kft. ügyve-
zetõje, aki hozzátette, a védekezésre használt szer em-
berekre, melegvérûekre nem veszélyes.

Az irtás során kiemelt terület volt: a Sóstói- és a
Bujtosi-tavak környezete, a Tokaji úti piac mögötti
vizes terület, Borbánya mélyen fekvõ területei, az Ig-
rice csatorna, a Kótaji úti szennyvíztisztító kezelhetõ
környezete és a város más mélyen fekvõ területei.

A szakemberek felhívják a lakosság figyelmét a la-
kókörnyezetükben megtalálható tenyészõhelyek felszá-
molására, amellyel tovább csökkenthetõ a szúnyogár-
talom mértéke.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint ter-
mészetesen a jövõben is várható gyérítés, de akkor
már a csípõszúnyogokat fogják irtani.

Már két éve, hogy a tavaszi nagy lomtalanítás alkal-
mával nincsenek hulladékhegyek az ingatlanok elõtt, hi-
szen az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft. most már csakis elõre egyeztetett idõpontban szállít-
ja el – 2 köbméterig térítésmentesen – a háztartási lomo-
kat. A regisztrációs idõszak lezárult, a lomok begyûjtése
április 12-én kezdõdött, és június 12-ig tart.

Tavaly mintegy 60 tonna hulladékot gyûjtött össze a
házhoz menõ lomtalanítás során az Észak-Alföldi Környe-
zetgazdálkodási Nonprofit Kft., idén pedig várhatóan meg-
duplázódik ez a mennyiség, hiszen most lényegesen töb-
ben, kétszer annyian rendelték meg a szolgáltatást.

– Tavaly mindösszesen 732 ingatlanhasználó regisztrált
Nyíregyházán, viszont ehhez hozzá kell tenni, hogy akkor
a regisztrációs idõszak derekán indult el a Covid-járvány.
Éppen ezért öröm, hogy az idei évben már közel kétszer
annyian igényelték a szolgáltatást, 1318-an – hangsúlyozta
Felföldi István, az ÉAK Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

A LEGTÖBBEN A BELVÁROSBAN KÉRTÉK

– A 2021-es évben a Nyíregyházán regisztráltak kö-
zött egyaránt megtalálhatók természetes személyek,
illetve társasházak és lakásszövetkezetek is. Nyilván
az utóbbiak társasházanként egy regisztrációval ren-
delkeznek, ami nem ugyanazt az elszállítandó lom-
hulladék-mennyiséget képezi, mint amikor egy termé-
szetes személy egy családi ház vonatkozásában igényli
meg a szolgáltatást. Összességében egyébként a bel-
városban élõ lakosok kérték többen a házhoz menõ
lomtalanítást.

Az ügyvezetõ hozzátette, az elszállított lomok között
vannak bútorok (asztalok, székek, szekrények, ágyak, szõ-
nyegek, matracok), de játékok, textilek, ruhanemûk, vala-
mint személygépkocsi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-
gumik is. Bíznak benne, hogy a jövõben is egyre többen
veszik majd igénybe ezt a szolgáltatást, hiszen így tisz-
tább lehet a környezetünk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

(x)

Ebédeljen kedvezményesen nyugdíjas éveiben!
 

A változatos táplálkozás sok ember számá-
ra kiváltság, hiszen a szakemberek által aján-
lott napi tápanyagmennyiség betartása rend-
kívül költséges és megterhelõ dolog, fõként
az idõs emberek számára. A napi új fogás
megfõzéséhez nemcsak fáradtságos bevásár-
lásra, de többórás konyhai jelenlétre is szük-
ség van. Így válik nyugdíjas honfitár-
sainknak a napi változatos
táplálkozás szinte teljesíthe-
tetlenné. 

Ezt a problémát felismerve
döntött úgy a BTESZ, a Bap-
tista Tevékeny Szeretet Misszió, hogy saját
konyhát létrehozva mindent megtesz annak
érdekében, hogy az idõseknek megfelelõ mi-
nõségû és mennyiségû ételt biztosíthasson ál-
lami támogatással, kedvezményes áron. A sé-
fek minden hónapban a szakemberek által ja-
vasolt napi tápanyagbevitelnek teljes mérték-
ben eleget téve állítják össze a változatos havi
étlapot. A BTESZ számára ugyanis elsõdleges
cél, hogy magasabb életminõséget és kifogás-
talan szolgáltatásokat biztosítson rászoruló
honfitársai számára.   

Az utóbbi években több konyhával is volt
alkalmunk együtt dolgozni. De sajnálatos mó-
don azzal kellett szembesülnünk, hogy az éte-
lek minõsége rendkívül változó. Ahhoz, hogy
a fogások színvonala és mennyisége teljes mér-
tékben megfeleljen az elvárásainknak, a saját
kezünkbe kellett vennünk az étkeztetést. Hi-
szen biztosak akartunk lenni abban, hogy
ugyanolyan minõségû ételt tálalunk ellátott-
jaink számára, mint amilyeneket mi magunk-
nak vagy saját hozzátartozóinknak is adnánk. 
  Nagykapacitású, modern konyhánk 2020-as
megnyitása óta naponta 6500 idõs ember asz-
talára hozza el a változatos, hamisíthatatlan
hazai ízeket, és csalunk elégedett mosolyt el-
látottjaink arcára. Tesszük mindezt: szeretet-
tel és szakértelemmel. Ezt a szellemiséget kö-
vetve hoztuk el Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyébe is a korszerû konyhánk fogásait, bizto-
sítva ezzel a nyugdíjasok kedvezményes ét-
kezését.   

Már az Ön számára is naponta házhoz szál-
lítjuk a kétfogásos, finom ebédet (leves+fõétel

= 650 Ft – kiszállítás az árban), Önnek csu-
pán változatos étlapunkról kell választania. 

További információkért hívja ingyenesen
a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió zöldszá-
mát: 06-80/900-368, vagy tekintse meg a ren-
delés menetét a btesz.hu/etlap honlapon. 

 
Válasszon jövõ heti étlapunk-

ról, majd hívjon minket:   

05. 17.,  HÉTFÕ 
A:  Tarhonyaleves – szé-

kelykáposzta
B:  Csontleves – temesvári

sertéstokány, fõtt tészta

05. 18., KEDD 

A:  Zellerleves – rántott sertésszelet, kuko-
ricás rizs, savanyú uborka

B:  Köménymagleves – sült kacsacomb, tört
burgonya pecsenyelével  

05. 19., SZERDA 

A:  Magyaros zöldborsóleves – vadas puly-
katokány, fõtt tészta

B:  Grízgaluskaleves – fasírt, zöldbabfõze-
lék

05. 20., CSÜTÖRTÖK 

A:  Csirkeraguleves – mákos guba
B:  Jókai bableves – túrós béles

05. 21., PÉNTEK 

A: Hamis gulyás – rántott karfiol, burgonya-
püré

B: Almás köszmételeves – sertéspörkölt, fõtt
tészta

A házhoz menõ lomtalanítás célja, hogy ne legyenek
hulladékhegyek az utcákon és mások se hordják szét a

szemetet illetéktelenül



AKTUÁLIS

2021. MÁJUS 14.6

ÚJABB TÁMOGATÁS ÉS ÚTÉPÍTÉS
Az elmúlt napok is bõvelkedtek eseményekben Nyír-

egyházán, már ami a bejelentéseket illeti. Dr. Kovács
Ferenc polgármester Facebook-oldalán számolt be arról,
hogy jelentõs kormányzati támogatás érkezik Nyíregy-
házának, valamint megújul a Rókabokor bekötõút is.

MILLIÁRDOS TÁMOGATÁS
A polgármester közölte: Nyíregyháza az egyik leg-

magasabb összeget, 1,425 milliárd forintot kapott a kor-

mánytól a 25 ezer lakos feletti városok közül. Dr. Ko-
vács Ferenc emlékeztetett, a kormány az iparûzési adó
1%-ra mérséklésével tovább csökkentette a vállalkozá-
sok terheit a pandémia alatt, ezzel is segítve õket. Az
önkormányzatnál így kiesett bevételt ellentételezi most
a kormány, kiemelkedõen jelentõs összeggel, egy újabb
sikeres tárgyalássorozat eredményeképpen – zárta be-
jegyzését.

A HÉTEN VÉGEZNEK A FELÚJÍTÁSSAL
Az önkormányzattal kiváló partnerségben mûködõ

Magyar Közút Nonprofit Zrt. kivitelezésében ezúttal a
35127 j. Rókabokor bekötõút újul meg – jelentette be szin-
tén dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere hivatalos közösségi oldalán.

Bejegyzésében a polgármester arról is ír, hogy a  Magyar
Falu Útfelújítási program részeként megvalósuló nagyfelületû
burkolatjavítás eredményeként teljes szélességben friss aszfal-
tot kap a 2,1 kilométeres szakasz, és az útpadkát is helyreállít-
ják. A társaság megyei munkatársai hétfõn kezdték a munkát,
s amennyiben az idõjárás nem akadályozza, péntekre végez-
hetnek is a rókabokori bekötõúton, a biztonságos megközelít-
hetõséggel emelve az ott élõk életminõségét. Ez már a máso-

dik jelentõs, ilyen jellegû beruházás idén. Mint emlékezhe-
tünk, Antalbokor és Zomboribokor már korszerû utakon ér-
hetõ el, hiszen nagyjából 2,2 kilométeren márciusban el-
végezték az átfogó felújítást – olvasható a bejegyzésben.

FEJLESZT AZ ELECTROLUX

Az Electrolux Csoport elindítja tervezett, 2019 szep-
temberében bejelentett beruházását, aminek közép-
pontjában termékfejlesztés és új gyártástechnológia be-
vezetése áll a nyíregyházi hûtõszekrénygyárban. A
beruházás során a vállalat új termékcsaládokat fejleszt,
hogy ezzel növelje a beépíthetõ és a nagyméretû sza-
badon álló hûtõszekrények versenyképességét – jelen-
tette be sajtóközleményében a vállalat.

A TAVALYIHOZ HASONLÓ A HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA
A JÖVÕBEN E-MAILBEN IS LEHET MAJD JELEZNI A HÁZASSÁGKÖTÉSI SZÁNDÉKOT

Április legvégére elértük a 4 millió beoltottat, így má-
jus elsejétõl tovább lazított a kormány a korlátozásokon.
Már lehet rendezni sporteseményeket, kinyitottak a szín-
házak, valamint többek között az éttermek belsõ terei is
a védettségi igazolvánnyal rendelkezõk elõtt, azonban
lakodalmat – legalábbis a lapzártánk napján még érvény-
ben lévõ intézkedések szerint – még nem lehet tartani.
Sokan várják a tilalom feloldását, azonban az eddigi ada-
tok azt mutatják, hogy a szigorú szabályok sem szegték a
párok házasulási kedvét: a házasságkötések száma a ko-
rábbi évekhez hasonlóan alakul idén is.

– Nyíregyháza polgármesteri hivatala a  pandémia ide-
je alatt mindvégig biztosította és biztosítja a házassági
szándék bejelentését és a házasságkötési szertartások le-
bonyolítását, amire az elmúlt idõszakban csak a házas-
ságkötõ teremben kerülhetett sor, mivel a veszélyhely-
zet idejére kihirdetett korlátozó intézkedések következ-
tében az úgynevezett külsõ helyszínen történõ házasság-
kötés továbbra sem megengedett – tájékoztatta a Nyír-
egyházi Napló szerkesztõségét dr. Kása Brigitta aljegy-
zõ, hatósági fõosztályvezetõ, aki hozzátette, idén már
135 pár kötött házasságot Nyíregyházán, és további 194
bejelentette szándékát.

MÉG ÉREZHETÕ KISEBB BIZONYTALANSÁG
Az aljegyzõ azt mondja, még érezhetõ a járványhely-

zet miatti kisebb bizonytalanság. A párok egy része kivár,
hiszen akik nagyobb lakodalmat terveznek és nagyobb
násznép elõtt szeretnék kimondani a boldogító igent, meg-
várják, amíg a korlátozásokat e tekintetben is feloldják,
amelynek – a korábbi bejelentések szerint – a feltétele az
5 millió magyarországi COVID-19 elleni vakcinával be-
oltott személy, így arra számítanak, hogy májusban és jú-
nius elején még lesznek további bejelentkezések.

– Tekintettel arra, hogy a jogszabályi elõírások alapján
a házasságkötési szándékot a házasság megkötését meg-
elõzõ egyéves idõtartamon belül lehet bejelenteni, ezért
azt lehet mondani, hogy a bejelentkezés egész évben fo-
lyamatos. Idõponthalasztásra nincsen külön számadatunk,
de az ilyen szándékot rugalmasan kezeljük, és a párokkal
folyamatosan egyeztetünk a házasságkötés idõpontjáig.
Amennyiben probléma van az idõponttal, akkor azt a pá-
rok kérésére a lehetõséghez képest módosítjuk.

INDUL A „WEDDING MAIL”
A polgármesteri hivatal  „wedding mail” plusz bejelent-

kezési csatornát indít az elkövetkezõ idõszakban Nyíregy-
házán házassági szándékukat bejelenteni vágyó jegyesek-
nek, akiknek ezáltal külön e-mail-címet biztosítanak a
hazassag@nyiregyhaza.hu címen.

– Erre a címre várjuk azon párok jelentkezését, akik
házasságot kívánnak kötni Nyíregyházán. Ezen az e-

mailen a párok elõre jelezhetik szándékukat telefonos,
e-mailes elérhetõségük, nevük és a házasságkötés terve-
zett hónapjának megjelölésével. A megküldött e-mailek
alapján az anyakönyvvezetõ kollégák veszik fel a kap-
csolatot a jegyespárokkal és külön idõpontot biztosíta-
nak a házasságkötési szándék személyes bejelentésére,
így nekik már nem szükséges más módon erre idõpontot
foglalniuk. A szezon indítását elõsegítendõ emellett ter-
mészetesen újraindítottuk kizárólag házassági szándék
bejelentésére az internetes és idõpontfoglaló mobiltele-
fonos applikációt is, amely az ismert telefonos áruhá-
zakban UrbanIQ alkalmazás néven található és tölthetõ
le – tette hozzá.

Idén még közel 200 pár már valószínûsíthetõen bizto-
san kimondja a boldogító igent Nyíregyházán, de a jövõ
évben tartandó esküvõre is volt már érdeklõdés, bejelent-
kezés azonban még nem történt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: illusztráció

A termékfejlesztésnek köszönhetõen még energiata-
karékosabban mûködõ hûtõgépeket gyárt a vállalat az
új, szigorúbb energiatörvény elõírásait figyelembe véve.
A helyi beruházás része az Electrolux Csoport legna-
gyobb globális gyártástechnológiai beruházásának, ami-
nek összértéke 8 milliárd svéd korona. Az Electrolux
nyíregyházi telephelye ideális helyszín korszerû épü-
letegyüttesének, hatékony gyártási és anyagmozgatási
folyamatainak köszönhetõen arra, hogy az ipar 4.0
irányelvei alapján megvalósuló beruházással az iparág
élvonalát képviselje. A beruházás az elkövetkezendõ
években folyamatosan történik, ami nem okoz fennaka-
dást a fogyasztói igények kiszolgálásában.
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ÚJRA ÉLETTEL TELIK MEG A NÉZÕTÉR
„NEM AZ A KÉRDÉS, HOGY FELÁLLUNK-E” – INTERJÚ STAUB VIKTÓRIÁVAL

Szomjas szívvel vártam, hogy végre egy közelgõ elõ-
adásról beszélgethessünk. Hosszú szünet után élettel te-
lik meg a nézõtér a szabadtérin és Charity újra színpadra
léphet. Staub Viktória mûvésznõvel beszélgettem.

– Rengeteg idõ eltelt a bemutató óta. Nehéz visszará-
zódni?

– Kicsit, ilyen nagy kiesés nem szokott lenni. Voltak rém-
álmaim, hogy Charityt játszunk és nem tudom a szöve-
gem. Mikor felébredek, persze egybõl beugrik.

– Mintha bemutatóra készülnél?
– Az egész évadban csak lepróbáltunk darabokat és

szépen eltettük. Itt legalább egy pici rutinszerzés volt, ját-
szottuk nézõk elõtt. A koreográfiával egy kicsit nehezebb
a dolgom.

– Változott a játékod?
– Az utolsó jelenetben teljesen összetörve, sírva, térdre

rogyva ott fekszem a színpad közepén és úgy kell eléne-
kelnem az egyik legnehezebb dalt. Sírás közben ez nem
annyira egyszerû. Kosik Anita sok tanácsot adott, hiszen a
Funny Girlnél megélte ezt.

– Horváth Illés szerint ez egy újrakezdés-történet. Mit
gondolsz, egy ilyen nehéz idõszak után, mikor szinte újra
kell programozni az életünket, van mit tanulni Charitytõl?

– Persze! Bármilyen nehéz helyzetbe is hoz az élet, nem
az a kérdés, hogy felállunk-e. Csak az, hogyan. Lassítsunk
le és nézzünk körül! Gondolkozzunk, gondoljunk egymás-
ra és próbáljunk meg segíteni!

– A szakdolgozatodat errõl a darabról írod.
– Engem rettenetesen érdekel a zenés színház. Az életünk

része a zene. Mindegy hova megyünk, mindig szól valami.
Legyen az csak madárcsicsergés a téren. A ritmus kiegé-
szíti a jeleneteket. Ezért is lehet jobban hatni musicallel.

– Táplálkozol a filmbõl? Egyáltalán megnézed, vagy
frusztráló egy világhírû színésznõ játéka?

– Az összes variációt, amit csak találtam YouTube-on,
megnéztem. Egyáltalán nem frusztrál! Sõt! Borzasztóan
jó érzés, hogy ilyen nagy emberek után nekem is lehetõ-
ségem van megmutatni a változatomat. Saját magamból
építkezem, de a tudatomban ott van Shirley MacLaine já-
téka. Minél körültekintõbbek vagyunk, annál pontosabb
képet adhatunk a nézõknek.

– Míg a színház szünetelt, a Lélekpark címû misztikus
thrillert forgattad. Kuriózum lehet a magyar filmek között?

– Izgalmas, de rettenetesen húzós idõszak volt. Fogal-
mam sincs, hogy sikerült. Képzeld milyen érdekes! A vágó
két változatot is készített. Megvágta úgy, ahogy a rende-
zõk elképzelték, majd ahogy szerinte mûködne. Elképesztõ
mennyi múlik a vágóasztalon! Hirtelen lett egy vonala a
figurámnak.

– Mennyire evezel új vizekre ezzel a mûfajjal?
– Mindenképp! Kicsit félõs vagyok, horrort sem nézek.

Amikor forgatni kezdtünk, azt gondoltam, ez nem fog
menni. De valójában teljesen más, steril környezet. Még
nincsenek rajta a félelmet keltõ dolgok, amik aztán moz-
gatják az ember érzelmi világát. Így maga a forgatás egy-
általán nem állt távol tõlem. Rettenetesen élveztem!

– Film vagy színház?
– Most egy picit talán jobban vágyódom arra, hogy a

film legyen a középpontban, de természetesen a színhá-
zat sem akarom elveszíteni. Mind a kettõ egy varázslat.

(Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)

A Móricz Zsig-
mond Színház
Szervezõ- és Jegy-
irodája május 10-
tõl, hétfõtõl új he-
lyen, a volt Hely-
õrségi Mûvelõdési
Otthon helyén
nemsokára meg-
nyíló Szindbád
Színháztörténeti
Rendezvény té r
épületében várja a
nézõket.

A SZINDBÁDBAN A SZÍNHÁZ JEGYIRODÁJA



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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120 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT A „KÓRHÁZ
LELKIISMERETE” – DR. GERLEI FERENC EMLÉKÉRE

A Jósa András Oktatókórház panteon-
jában ott tündököl dr. Gerlei Ferenc Kos-
suth-díjas kórboncnok fõorvos neve is,
aki 1901. április 28-án született Szarva-
son. 1932-ben diplomázott a szegedi
Ferenc József Tudományegyetemen.
1935-ben az orvosi kórbonctan, kórszö-
vettan és kórvegytan szakorvosa lett,
majd a következõ évben sikerrel pályáz-
ta meg a nyíregyházi Erzsébet Közkór-
ház alorvosi állását. Kórboncolást és élõ
emberek testszöveteibõl vett szövettani
vizsgálatokat, valamint klinikai labora-
tóriumi munkát végzett egy boncszolga
és egy laboráns segédletével.

Zsidó származása miatt 1944-ben meghurcolták, kény-
szernyugdíjazták, de a rehabilitációs eljárás után, 1945
júliusában már ismét a kórházban dolgozott. Rövid ide-
ig még a megbízott kórházigazgatói tisztet is el kellett
vállalnia. Kutatómunkájának eredményeként, 1947-ben
egyetemi magántanárrá képesítették, majd 1953-ban el-
nyerte az orvostudományok kandidátusa fokozatot.

Szívügyének tekintette a kórház orvosi szakkönyvtá-
rának a fejlesztését is. Orvosi munkája mellett õ látta el
a könyvtárosi teendõket, végezte a könyvek, folyóiratok
beszerzését, amelyeket el is olvasott, hogy kollégáit tá-

jékoztatni tudja. Rendkívül részletes,
szerzõi betûrendes, név- és tárgymuta-
tókat tartalmazó regiszterek õrzik áldá-
sos munkáját. A könyvtár több mint két
évtizeden át, 1973-tól 1997-ig viselte a
nevét.

Az õ szakmai útmutatásai alapján ter-
vezte meg Paulinyi Zoltán építész az új
proszektúrát, amelyet 1958-ban adtak át.
A boncterembe egy karzatot is építtetett
az egészségügyi tanulmányokat folyta-
tók részére. Az épületben egy latin nyel-
vû felirat is olvasható volt: „Hic locus
est ubi mors gaudet, succurrere vitae”,
vagyis „Ez az a hely, ahol a halál öröm-

mel siet az élet segítségére”. A megyében õ szervezte
meg a kórházak külön kórbonctani-kórszövettani osztá-
lyait.

A hihetetlen munkabírású fõorvos aktív városi és me-
gyei közéleti szerepet is vállalt. Munkásságát 1961-ben
Kossuth-díjjal ismerték el. 1970. június 21-én hunyt el.
A Tóth Sándor szobrászmûvész által készített emléktáb-
láját születésének 100. évfordulója alkalmából leplez-
ték le.


