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LEHET TARTANI BALLAGÁSOKAT
Megjelent a  kormányrendelet  (május 18-án lépett hatályba), és kimondja, hogy: 

„a ballagási rendezvényen a ballagó gyermek, illetve tanuló által meghívott szemé-
lyek életkortól, illetve koronavírus elleni védettségtõl függetlenül részt vehetnek,
azzal, hogy a nevelési, oktatási intézmény zárt részeiben nem tartózkodhatnak.” Az
iskolaigazgatók a ballagásokra persze speciális szabályokat is hozhatnak – a rende-
let szerint a meghívottak és a résztvevõk orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot,
illetve textil- vagy más anyagból készült maszkot olyan módon kötelesek viselni,
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Ez alól mentesül azonban a hato-
dik életévét be nem töltött kiskorú, az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékosság-
gal, illetve az autizmus spektrumzavarral élõ személy, a ballagó és a ballagási ren-
dezvényen fellépõ.

RÖVIDEBB LESZ A SZÜNET A VÁROS FENNTARTÁSÁBAN MÛKÖDÕ OVIKBAN
Már csak egy hónap és beköszönt a vakáció, ami csak

részben érinti az óvodásokat, hiszen a korábbi évekhez
hasonlóan intézményeik nyitva tartanak majd, rövid idõre
zárnak be. Ráadásul idén 4 hét helyett csak 2 hétre.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a jog-
szabálynak megfelelõ határidõben meghatározta a Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásá-
ban mûködõ óvodák 2020/2021-es nevelési évre vonat-
kozó nyári zárva tartási rendjét. A koronavírus-világjár-
vány miatt az óvodákban 2021. március 8-tól április 18-ig
rendkívüli szünet volt.

MIVEL A SZÜLÕK IGÉNYBE VETTÉK
SZABADSÁGAIKAT

A rendkívüli szünet ideje alatt gyermekfelügyeletet csak
a legszükségesebb esetekben – különösen munkavégzés
vagy a védekezésben való részvétel miatt – vehették igény-
be. A vírushelyzet által okozott nehéz idõszakban a szü-

lõknek nagyon sok esetben (rendkívüli szünetek) a ren-
delkezésükre álló szabadságuk nagy részét igénybe kel-
lett venni.

Nyíregyháza MJV polgármestere a kisgyermeket neve-
lõ családok segítésének, támogatásának érdekében ezért
módosította a korábban meghozott óvodai nyári zárva tar-
tási rend meghatározásáról szóló döntést. Így az önkor-
mányzat fenntartásában mûködõ óvodákban a 2020/2021-
es nevelési évben a már korábban meghatározott 4 hét
helyett 2 hétre módosult a nyári zárva tartás ideje. A nyári
zárva tartásra két turnusban: július 19–30. között, vala-
mint augusztus 2–13. között kerül sor.

Az intézményenkénti pontos zárva tartási idõrõl az
óvodákban és a www.nyiregyhaza.hu weboldalon tá-
jékozódhatnak. A zárva tartott idõszakban is kérhetõ
a gyermekek ellátása az adott intézmény gyermekei
részére ügyeletet biztosító óvodában, melyrõl a szü-
lõket az óvodák vezetõi tájékoztatják.

NAPFÉNY, TERASZ, NYÍREGYHÁZA!

A jó idõ beköszöntével és a járványügyi adatok javulásával még április végén
kinyitottak a teraszok országszerte. A fiatalok is kihasználják a lehetõséget, hogy
egy pohár limonádé mellett élvezzék a „szabadság” perceit.

BIZTOSÍTJÁK AZ ÉTKEZÉST

– A szünet idejére azok számára, akik ingyenesen ét-
kezhetnek – tehát a hátrányos helyzetû vagy halmozottan
hátrányos helyzetû gyermekek –, a nyári szünet alatt is
biztosítva lesz az ellátás. A polgármesteri hivatalon ke-
resztül értesítjük õket, hol és hogyan vehetik ezt igénybe.
Ez azért is fontos, mert ezzel is szeretnénk támogatni a
családok munkába állását és a nyári szabadság zavarta-
lan megszervezését, azt gondoljuk, hogy ezzel tudjuk a
leginkább segíteni a nyíregyháziak életét – tette hozzá
kérdésünkre Jászai Menyhért alpolgármester. Az önkor-
mányzat intézményeiben kiemelten figyelnek a higiénés
szabályok betartására, a fertõtlenítés és a takarítás min-
dennapos, a járvány idején még nagyobb hangsúlyt fek-
tetnek a különbözõ eszközök, ajtók és szekrények tisztí-
tására. Ezt a munkát segíti az is, hogy még tavasszal nyolc-
van légtisztító készüléket kaptak az önkormányzat óvo-
dái, intézményenként tíz darabot.
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VIZES ÉLMÉNYEK PÜNKÖSDRE
KINYITOTT A JÚLIA FÜRDÕ, A HOTEL FÜRDÕHÁZ SZÁLLODAI ÉS WELLNESSRÉSZLEGE, ILLETVE A PARKFÜRDÕ 50 MÉTERES MEDENCÉJE IS

Podlovics Lajos, a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. értékesítési
vezetõje elmondta, a tavalyinál jóval kedvezõbb a hely-
zet a fürdõk használatával kapcsolatban, mostanra már
csak ajánlásokat fogalmaznak meg az üzemeltetõk szá-
mára, hiszen a Nemzeti Népegészségügyi Központ a jár-
vány szempontjából biztonságos tevékenységnek minõ-
sítette a fürdõzést. A vízhez adagolt klór ugyanis elpusz-
títja a koronavírus burkát, és így ezzel együtt a vírust is.
Ehhez azonban a hozzáadott klórmennyiséget a megen-
gedett legmagasabb szinten kell tartani. A gyógyvizek-
hez pedig egy olyan szert alkalmaznak, amely a korona-
vírust ugyan elpusztítja, azonban a víz gyógyhatású ele-
mei nem károsodnak, azok továbbra is száz százalékban
hasznosulni tudnak.

Mától ismét fogadja a vendégeket a Júlia Fürdõ. A no-
vember óta tartó bezárások alatt számos fejlesztést és esz-
tétikai beruházást hajtottak végre a nyíregyházi fürdõk-
ben, amelyek a látogatók kényelme mellett a biztonságu-
kat is szolgálják. Podlovics Lajos hozzátette, a Júlia Für-

dõben a légtechnikai rendszer megújítása mellett az összes
medencét újrafugázták, ahol szükséges volt, ott kicserél-
ték a burkolatokat, a külsõ részeket parkosították, több
helyen lecserélték a szanitereket, és befejezték a nagyobb
vízkõmentesítéseket is.

– További örömhír az úszás kedvelõinek, hogy május
21-én a Parkfürdõ 50 méteres úszómedencéjét is megnyit-
juk a vendégek elõtt, melyet az Aquarius Élményfürdõ és a
Hunguest Hotel Sóstó között található összekötõ folyosón
keresztül közelíthetnek meg az élményfürdõ felõl.

CSAK VÉDETTSÉGI IGAZOLVÁNNYAL
A hatályos rendeletek értelmében a fürdõk valamennyi

szolgáltatása elérhetõ a védettségi igazolvánnyal rendel-
kezõ 18 év fölötti, valamint a felügyeletük alatt álló 18 év
alatti vendégek számára, az utóbbiaknak nem kötelezõ a
védettségi igazolvány megléte. Fontos, hogy a védettségi
igazolvány mellett a személyi igazolványt vagy útlevelet
is be kell mutatni belépés elõtt a pénztáraknál! Az egyes
fürdõkbe szóló, a pandémiás helyzet alatt esetleg érvé-

nyüket vesztett belépõjegyek, fürdõbérletek, tiszteletje-
gyek érvényességi ideje 2021. december 31-ig automati-
kusan meghosszabbodik, ezek felhasználása során a vé-
dettségi igazolvány meglétére vonatkozó rendelet szin-
tén irányadó.

A Tófürdõ a kedvezõtlen idõjárás miatt még nem nyit
meg a hétvégén.

MADAGASZKÁRI HANGULAT VÁRJA A KICSIKET AZ ÁLLATPARKBAN
Mint ahogyan azt a látogatók már megszokhatták, min-

den évben különleges programokkal készül a Nyíregy-
házi Állatpark május utolsó hétvégéjére, gyermeknap al-
kalmából. Nem lesz ez másként idén sem: nemcsak az
ott élõ 5000 állatot lehet majd megtekinteni, hanem fel-
avatják a Madagaszkár bemutatót is.

Közel 8000 kilométer. Ennyi a repülési távolság Buda-
pest és Madagaszkár között. Most azonban a világ ne-
gyedik legnagyobb szigetének hangulatába Nyíregyhá-
zán is belekóstolhatnak, hiszen gyereknapon felavatják
az Indiai-óceán szigetországáról elnevezett bemutatót,
ami a Tarzan ösvénye kifutótól indul majd. Itt amellett,
hogy Madagaszkár ikonikus élõlényeivel lehet találkoz-
ni, mint például a ritkaságszámba menõ nagy vázapapa-
gájjal, ami Madagaszkár és a szomszédos Comore-szige-
tek területén honos, bemutatkoznak a legközismertebb
makifajok is, Kohut Árpád kültéri fotókiállításának köszön-

hetõen pedig bepillantást nyerhetnek a látogatók a szi-
getország igazi életébe is.

LESZ FÓKASHOW IS
Gyereknapon a megszokott fókabemutatóval is –

délelõtt, valamint délután – várják a vendégeket, de
a fakultatív programok is elkezdõdnek, mint a teve-
gelés vagy a KocsikáZoo.

JÁTSZÓHÁZAT ALAKÍTANAK KI
Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Állatpark osz-

tályvezetõje megkeresésünkre elmondta, mindezek mel-
lett a parasztudvarban játszóházat alakítanak ki a gyere-
keknek, Frutti és Veggi kalandjai pedig szintén Nyíregy-
házán folytatódnak, vagyis életnagyságú zöldség plüssfi-
gurák jelennek majd meg az állatparkban és népszerûsí-
tik a zöldség- és gyümölcsfogyasztást.

A Nyíregyházi Állatpark – az érvényben lévõ kor-
mányrendelet értelmében – a 18 év feletti vendé-
geknek csakis védettségi igazolvánnyal látogatható.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

HOSSZÚ HÉTVÉGE, MAJD GYEREKNAP NYÍREGYHÁZÁN

SÓSTÓI MÚZEUMFALU: BEMUTATKOZIK A LAKODALMAS HÁZ
A pünkösdi hétvégén – május 22-tõl 24-ig – újra fel-

elevenítik az ünnep hagyományait a Sóstói Múzeumfa-
luban, a népszokásoknak megfelelõen a Nyírség Tánc-
együttes utánpótláscsapatai kitáncolják a májusfát a
jánkmajtisi portáról, de bábcsoport, mûvésztanya, vala-
mint a csíksomlyói búcsúról szóló fotókiállítás és videós
bemutató is várja majd a vendégeket. Emellett pedig egy
református liturgia szerinti istentiszteletet is tartanak a
skanzen református templomában.

A múzeumfalu portái élettel telnek meg pünkösd hétvégé-
jén. A mûhelysorba visszaköltöznek a mesterek, a kemencé-
ben pedig folyamatosan sülnek majd a régi ízeket felidézõ
kelt tészták. Baloghné Szûcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfa-
lu igazgatója elmondta, az anarcsi portán az elsõ tisztaszobát
lakodalmas házzá alakították át, ez a pünkösdi hétvégén már
igazi lakodalmas hangulatot fog adni. De a látogatók kipró-
bálhatják az íjászatot, a szövést, a gyertyamártást, a nemeze-
lést, az illatzsákkészítést, a bõrözést, vagy éppen a csuhézást
is, a kisebbekre pedig körhintával, népi játszóudvarral és élõ-
szavas mesével is gondolnak. Mindhárom napon egyébként
termelõi vásárt is tartanak, így népmûvészeti termékek mel-
lett sokféle finomságot is hazavihetnek a látogatók.

A bejáratnál egy minifalu várja majd a gyerekeket,
fából faragott állatokkal, valamint a látogatók
audioguide-on több nyelven is megismerhetik az épü-
leteket és a történeteiket.

Ezen kívül egy tárlat is megnyílik a fõépületben, mely-
nek fõ témája a csíksomlyói búcsú lesz. Harangozó Imre
néprajzkutató hozza el a kiállítást, aki aktívan járt ki
Csíksomlyóra, és vett részt az alkalmakon. Ehhez erdélyi
viseleteket jelenítenek meg a tárlatban, érintõképernyõs
felületeken pedig videóanyagokkal mutatják be, hogy va-
lójában hogyan is zajlik egy ilyen búcsú Csíksomlyón.
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UTAZÁS A MANGROVEMOCSARAK KÜLÖNLEGES VILÁGÁBA!
MEGNYÍLT AZ INDIA-HÁZ!

BÖLCSÕ AZ ÁLLATOKNAK
A mangrovemocsarak sok kis állat számára nyújta-

nak menedéket; tengeri csigák, kagylók, rákok élnek,
szaporodnak és táplálkoznak a gyökereik között, míg
ágaik között madarak fészkelnek.

– A mangrovefácskákat egy hollandiai állatkertbõl ho-
zattuk, amiknek egyébként az is a különlegességük, hogy
nagyon nehezen szaporodnak. A kertészeinknek azonban
sikerült ezt elérni, így a pici csemeték már tõsgyökeres
nyíregyháziak – tudtuk meg Révészné Petró Zsuzsától, az
állatpark osztályvezetõjétõl.

A MANGROVÉK ELEVENSZÜLÕ NÖVÉNYEK!
Magvaik csírázásához, akárcsak a többi növény ese-

tében, oxigénre van szükség, de minthogy a vízben
állnak, az utódnövények az anyanövényen fejlõdnek.
Ott csíráznak ki és csak akkor hullnak le, miután már
elérték a 30–40 centiméteres nagyságot.

Ma hivatalosan is megnyílt a szubkontinens állat- és
növényvilágát bemutató India-ház a Nyíregyházi Állat-
parkban, az új turisztikai attrakciót így már a pünkösdi
hosszú hétvégén is megtekinthetik a látogatók. Az indiai
motívumokkal gazdagon díszített épület nettó 820 millió
forintból, száz százalékban hazai és uniós támogatás se-
gítségével készült el, Délkelet-Ázsia sokszínûségét mu-
tatja be.

A szubkontinens élõvilágát bemutató épület a rendkí-
vül ritka indiai orrszarvú mellett számos ikonikus fajnak
ad otthont.

VIASZBÁBUK FOGADJÁK A VENDÉGEKET A
BEJÁRATNÁL

Már a bejáratnál is indiai ruhába öltözött viaszbábuk
fogadják a vendégeket, majd egy mangroveerdõ mellett
elhaladva a gyökerek között élõ fekete hátúszójú
szirticápák és a korallszirtek mindennapjait figyelhetik meg
akrilpaneleken keresztül.

ÚJ, ÁTMENETI PARKOLÓ SEGÍT SÓSTÓN
 

  Bár a fejlesztések miatti lezárások következtében
a belsõ területeken átmenetileg csökken a parkolóhe-
lyek száma, az önkormányzat újabb területet jelölt ki
a múzeumfalu mellett azok kényelméért, akik autóval
érkeznek Sóstóra, akár ezen a hosszú hétvégén.

 
A pünkösdi hosszú hétvégén Sóstógyógyfürdõn a vár-

ható fokozott turisztikai és szabadidõs tevékenységhez
kapcsolódó megnövekedett gépjármûforgalom irányítását,
a közterületek rendjének ellenõrzését a rendõrség és a
Közterület-felügyelet munkatársai végzik – kaptuk a tájé-
koztatást a Városháza Sajtószolgálattól. Közleményükben
azt kérik, vegyék figyelembe, hogy a Sóstógyógyfürdõn
megvalósuló beruházásokhoz kapcsolódóan a Nyíregy-
házi Állatpark parkolóinak egy részét, illetve a Fürdõház
téren lévõ parkolókat lezárták, nem használhatók. Viszont
a Tölgyes utcán, a Sóstói Múzeumfalu után ideiglenes jel-
leggel kialakított, kb. 2 hektáros parkoló már használ-
ható ezen a hosszú hétvégén is, amely a kihelyezett
táblák segítségével könnyen megtalálható lesz. Az ön-
kormányzat kérése, hogy a rendõri és közterület-fel-
ügyelõi utasításokat figyelembe véve közlekedjenek és
parkoljanak, egyben jelzik, hogy aki teheti, ne gépjár-
mûvel érkezzen Sóstóra a hosszú hétvégén.

CSALÁDI GYERMEKNAP A SKANZENBEN
Hogy a kicsiknek is élmény legyen a hagyomány, a ré-

gió egyetlen szabadtéri néprajzi múzeuma gyermeknap
alkalmából is – a gyerekek ezen a napon kedvezményes
áron válthatnak belépõjegyet – megannyi programmal
várja a családokat május 30-án!

Fellép a Vidám Manók Együttes, a Naninski és Figaro
elõadómûvész páros maradandó élményekkel, a Burattinó
Bábszínház pedig a tõlük megszokott vidám elõadással
szórakoztatja a látogatókat, akik az egész napos gyermek-
csalogató programok között kipróbálhatják a bõrözést, a
népi játékokat, a szövést, a gyertyamártást, a rongybaba-
készítést és a nemezelést is. Az élõ porták ezen a napon is
számos élményt kínálnak és a kemencék sem maradnak
befûtetlen.

KOSARAS KÖRHINTA ÉS NÉPI JÁTSZÓUDVAR

Az Árpád-kori faluban a Naplövõ Íjász Egyesület be-
mutatója látható gyermeknapon, a faluközpontban a nagy
népszerûségnek örvendõ kosaras körhinta és népi játszó-
udvar várja a gyermekeket, a vásárban pedig népi kézmû-
ves termékeket, mézeskalácsokat, fajátékokat és hangsze-
reket, valamint textilbabákat árusítanak majd.

Az India-házban mindezek mellett egy különleges szá-
razföldi teknõsbemutatót és madárröpdét is láthatnak a
vendégek. A legnagyobb látványosság azonban az indiai
páncélos orrszarvú, ami korszerû kifutót kapott, és ami-
nek az új India-házban alakították ki a tenyészbázisát. Az
országban egyébként elsõként Nyíregyházán sikerült sza-
porítani ezt az állatot, 2018-ban. Azóta Csülök elkerült
másik állatkertbe, a nyíregyházi szakemberek pedig bíz-
nak az újabb sikeres orrszarvúrandevúban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ÚJABB KÖRFORGALOM ÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN
TANÉVKEZDÉSRE ELKÉSZÜLHET AZ ÚJ CSOMÓPONT A KÁLLÓI ÚT – TÜNDE UTCA KERESZTEZÕDÉSÉBEN

Tanévkezdésre elkészülhet a Kállói út – Tünde utcai
körforgalom. A munkálatok a tervek szerint haladnak,
ebben az évben pedig még a Stadion – Vasvári Pál – Hí-
mes utcai csomópont körforgalommá fejlesztése is elin-
dulhat. A Kállói út a beruházás idején végig járható ma-
rad, viszont jövõ hét végétõl várhatóan egy sávon halad
majd a forgalom.

Áprilisban kezdõdött el a Nyíregyháza, 4911. j. orszá-
gos közút (Kállói út) – Tünde utca keresztezõdésben az új
körforgalmú csomópont kivitelezése. A beruházás egy
uniós („Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán”
címû) projekt keretében valósul meg, Nyíregyháza önkor-
mányzata és a NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ) Zrt.
konzorciumában. Hétfõn a munkálatok állását dr. Kovács
Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Kiss Boglárka, a NIF
sajtófõnöke egy projektnyitó helyszíni bejáráson szemé-
lyesen ellenõrizte.

KÖZMÛKIVÁLTÁS, ÉPÍTÉS, ASZFALTOZÁS

– Jelen pillanatban a közmûvek kiváltásán dolgozik a
kivitelezõ, ivóvíz-, gázvezetéket, villamosenergia-kábele-
ket kell majd cserélnie, ez néhány napon belül elkészül.
Utána kezdi majd a körforgalom pályáját építeni, aztán
aszfaltozás következik és szeptemberre befejezõdik a pro-

FORGALMAS ÚTSZAKASZ
Napközben láthatóan mindig nagy itt a forgalom, mivel

a városból sokan ezen az úton indulnak el az autópálya
felé, a Déli Ipartelep közelsége miatt a kamionos forgalom
is számottevõ, illetve a Borbányán élõk is ezen az úton tud-
nak bejutni a belvárosba. A csomópont fejlesztése lehetõvé
teszi majd a még biztonságosabb és gyorsabb haladást.

A helyszíni bejáráson dr. Kovács Ferenc polgármester
kiemelte: – A Kállói úton és a Tünde utcán is jelentõs az
átmenõ gépjármûforgalom. Nagy szükség van erre az új,
biztonságos csomópontra, mely lehetõvé teszi a még biz-
tonságosabb és gyorsabb haladást, ami most egy 100 szá-
zalékos támogatottsággal bíró sikeres pályázatunk kereté-
ben valósulhat meg. Városunk gazdasági fejlõdése, és ez-
zel együtt a gépjármûforgalom növekedése szükségessé
teszik a közlekedési infrastruktúra-fejlesztést, csak az el-
múlt három évben tízezer új autót helyeztek forgalomba.

FOLYTATÓDÓ FEJLESZTÉSEK
A polgármester hozzátette, a csomópontfejlesztésekkel

folyamatosabb és biztonságosabb lesz a közlekedés, ezen
a területen nagyot léptünk elõre az elmúlt években, 13 új
körforgalom épült és 3 csomópontfejlesztés valósult meg.
– Csak az elmúlt évben három új körforgalmat építettünk,
kettõt Örökösföldön, egyet pedig a Korányi – Csaló köz
keresztezõdésben. Ezt a hosszú távú, egymásra épülõ fej-
lesztéssorozatot tovább folytatjuk a hamarosan megépülõ
Stadion – Vasvári Pál – Hímes utcai körforgalommal. Fon-
tos, kiemelt programunk továbbá a nagykörút bezárása,
ennek a közbeszerzését kivitelezésre két hete kiírta a NIF,
ezt is velük együtt, partnerségben fogjuk megvalósítani.
Remélem, õsszel elindulhat az az építkezés is. S az idén
kész lesz várakozásaink szerint a régóta húzódó intermo-
dális csomópont, a vasúti pályaudvar környékének a ter-

ÚJABB ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK VÁROSSZERTE
Újabb helyszíneken kezdõdtek energetikai célú be-

ruházások, felújítások Nyíregyházán – jelentette be hi-
vatalos közösségi oldalán dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter.

Facebook-posztjában visszaidézte, hogy már javában
zajlik a Csaló közi Nyugdíjasháznál és a Bessenyei téri
önkormányzati bérlakásoknál a munka. – Csak emlé-
keztetõül: vissza nem térítendõ EU támogatásból való-
sul meg ez a program, melyre azért pályázhattunk, még
az elõzõ, 2020-as uniós pénzügyi ciklus terhére, mert
önkormányzatunk sikeresen és eredményesen használ-
ta fel az innen érkezõ forrásokat. A sort most közmûve-

lõdési, oktatási intézményekkel folytatjuk. A szakkép-
zési centrum Wesselényi középiskolájánál és a Borbá-
nyai Mûvelõdési Háznál már látványos a beruházás. De
kezdõdik az Inczédy, az Arany és a Kodály iskola fel-
újítása is ilyen szempontból, továbbá helyet kapott ben-
ne a Városmajori Mûvelõdési Ház, valamint a Vécsey
utca 4. szám alatti önkormányzati épület is. Jellemzõen
nyílászárócsere, hõszigetelés, akadálymentesítés és több
helyen födémszigetelés, napelem-telepítés történik a
projekt keretében. Ez is több mint 1,5 milliárd forint
értékû beruházás, a Zöld Stratégiánk részeként, az ener-
giára fordítandó költségek jelentõs csökkentéséért – írja
bejegyzésében a polgármester.

A Wesselényinél már látványos szakaszánál tart az
energetikai célú felújítás

jekt, mely nemcsak a körforgalom kialakítását, hanem pél-
dául a közvilágítás megújítását is magában foglalja – nyi-
latkozta Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. szóvivõje a hétfõ délelõtti bejáráson.

ÁTKELÕHELYEK, KÖZVILÁGÍTÁS, ZÖLDÍTÉS

Ami a további részleteket illeti: bruttó 513,3 millió fo-
rint összegû beruházás keretében négyágú körforgalom
épül. A csomópont környezetében gyalogos- és kerékpár-
út halad, a körforgalom minden ágán átkelõhelyek épül-
nek. A meglévõ Kállói úti buszmegálló helyett új buszöb-
löt alakítanak ki. A csapadékvíz-elvezetés kiépítése mel-
lett megújul a körforgalmat érintõ közvilágítási hálózat,
valamint a körforgalom környezetében 520 darab cserjét
telepítenek.

ve, valamint a Tokaji úti aluljáró terve is – fûzte hozzá dr.
Kovács Ferenc.

ÕSSZEL SZERZÕDHETNEK
A NAGYKÖRÚTRA

Kiss Boglárka megerõsítette: – A közeljövõben a NIF
Zrt. beruházásában valósul majd meg Nyíregyházán
a nagykörút bezárása, az 1,2 kilométer hosszú, jelen-
leg 2x1 sávos déli szakasz 2x2 sávossá bõvítése. A
beruházáson belül öt jelzõlámpás csomópont kiépíté-
se is megtörténik, illetve gyalog- és kerékpárút is épül
majd. Jelenleg folyamatban van a kivitelezõ kiválasz-
tására irányuló közbeszerzési eljárás. Ha ez eredmé-
nyes lesz, akkor az õsz során tudunk majd szerzõdni
a kivitelezésre.

FORGALOMKORLÁTOZÁS,
FOLYAMATOS HALADÁS

Ami a Kállói úti beruházást illeti, annak várható befeje-
zése 2021 szeptembere. Az ideiglenes forgalmirend-válto-
zások miatt kérik az autósok és a gyalogosok türelmét és
megértését, ne megszokásból közlekedjenek a következõ
hetekben a Kállói úton. Az ott dolgozók biztonsága érdeké-
ben tartsák be a sebességkorlátozásokat és figyeljék a kihe-
lyezett KRESZ-táblákat. A NIF tájékoztatása szerint a Kállói
úton a beruházás idején folyamatos lesz a forgalom, várha-
tóan jövõ hét végétõl viszont már csak egy sávon lehet majd
haladni. Egyébként ebben a projektben („Csomópont és
kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán”) 2018-ban 13 nyíregy-
házi utca „kerékpárosbaráttá” fejlesztése már megvalósult,
összesen 7792 méter hosszan.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Figyelnek a gyalogosok és kerékpárosok biztonságára is a megújuló csomópontnál

Az önkormányzat és a NIF több projektben is
együttmûködik
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ÉPÍTÉSZETI RITKASÁG SZÜLETIK NYÍREGYHÁZÁN!
FÁKAT IS TELEPÍTENEK A RÁKÓCZI UTCAI ÉPÜLETEGYÜTTESRE

A városi lét – és fõként a társasházak – egyik legnagyobb
hátránya (a sok elõnye mellett, hiszen többek között itt
komfortos életteret alakíthatunk ki és könnyen rendben
tartható), hogy aki egy kis idõt szeretne a zöldben tölteni,
annak bizony el kell látogatnia a legközelebbi parkba. Sze-
rencsére azonban, már erre is van egy másik forgatókönyv,
ráadásul hamarosan Nyíregyházán is: nyáron kezdik el
építeni, két év múlva pedig már be is költözhetnek a lakók
a milánói Bosco Verticale (függõleges erdõ) kistestvérébe,
a Rákóczi utcán épülõ, a város elsõ igazán zöld társashá-
zába, aminek különlegessége, hogy az épület erkélyeire és
teraszaira a kivitelezõ fákat telepít majd.

London, Milánó, Hongkong, New York, Kanada. Csak
néhány metropolisz, akik úgy döntöttek, hogy szeretnék
zöldebbé festeni a város képét kisebb „dzsungelek” segít-
ségével. Sencsen városában például a hatalmas felhõkar-
colók között olyan innovációs zónát építettek, ahol a
modern épületek tetején közösségi kerteket alakítottak ki,
de több olyan projekt is született, melyeknél a hatalmas
épületekhez már tetõtéri kertek is társulnak. Hasonló elv
mentén épült meg Milánóban a Bosco Verticale is, ami a
város egyik legújabb nevezetessége (és hamarosan Nyír-
egyházáé is). Ennek különlegességét az adja, hogy 8900

négyzetméter összalapterületû erkélyeire és teraszaira a
kivitelezõ mintegy 730 fát telepített, a tervek elkészítésé-
hez pedig kertépítõ mérnökök és botanikusok közremû-
ködését is igénybe vették.

ERDÕ LÉTESÜLT RAJTA

A létesítmény a Bosco Verticale elnevezést a két
torony szintjeire telepített 3–6 méteres fák alkotta „er-
dõrõl” kapta. Fõ rendeltetésük a városi szmog enyhí-
tése és az oxigéntermelés, de jelentõs zajcsökkentõ
szerepük is van. Hasznosak továbbá az épületen be-
lüli hõmérséklet szabályozásában, mind a nyári, mind
a téli hónapokban. A két épület homlokzatán össze-
sen 730 fa (480 nagyméretû és 250 kisebb), 5000 tõ
cserje, valamint 11 ezer tõ évelõ és talajtakaró nö-
vény található. Mindent összevéve annyi növény al-
kotja az építészeti látványosságot, amennyi általában
egy 1 hektáros erdõs területen található. 

PÉLDA NÉLKÜLI

– Milánó különleges épületének lehet a kistestvére a
2023-ra magasodó nyíregyházi ingatlan, ami 4 emeletes
és 12 méter magas lesz, és hazai viszonylatban is példa
nélküli. A mi függõleges erdõnket – a növényzet még
tervezés alatt van, de annyit tudni lehet róla, hogy fõként
kevés gondozást igénylõ örökzöldeket, mint például ba-
bérmeggyet telepítünk, amiknek a gondozását a társas-
ház kezelõjénél lehet majd kérni – László Zoltán és Vágner
Attila tervezte meg, a nyíregyházi épületegyüttesben 37
lakás készül el (ezek 30–70 négyzetméteresek lesznek) –
tájékoztatta szerkesztõségünket Verebélyi János, a Se-
lyem-Ber Kft. ügyvezetõje.

KÉT ÉV MÚLVA MÁR BEKÖLTÖZHETNEK
A LAKÓK

– A munkatársaimmal nemrégiben személyesen is jár-
tunk Milánóban, hogy tanulmányozzuk Európa egyik leg-

különlegesebb épületét. Ott tisztában voltak azzal, hogy
ötletet szeretnénk meríteni, mégis készségesen, részletesen
bemutatták a Bosco Verticalét. Körbevezettek bennünket,
megismertettek az apró részletekkel, szakmai fogásokkal.

A nyíregyházi Bosco Verticale a Rákóczi utca 42–
46. szám alatti területen épül fel. A munkálatok a nyár
közepén kezdõdnek el, és a tervek szerint két év múl-
va már beköltözhetnek a lakók.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Bosco Verticale

Verebélyi János kollégáival tekintette meg a Bosco
Verticalét Milánóban
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APARTMANOK ÉPÜLNEK MUNKÁSOKNAK NYÍREGYHÁZÁN IS
A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁT SEGÍTI ELÕ A MUNKAERÕ SZÍNVONALAS ELHELYEZÉSE

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium áprilisi
közlése szerint további 12 munkásszálló építése valósul-
hat meg a jövõben, közel ötmilliárd forintos kormányzati
támogatással, a munkaerõ-piaci mobilitás elõsegítése je-
gyében. Megyénkben az egyik, 200 férõhelyesre terve-
zett épület Nyíregyházán készül.

Városunkban a debreceni székhelyû Xanga Cégcsoport
õszre tervezi a beruházás elindítását. A tulajdonos-elnök
vezérigazgató kérdésünkre úgy fogalmazott, jól ismeri me-
gyeszékhelyünk gazdaságfejlesztési programját, melybe
tökéletesen illeszkedik ez az építkezés. Herdon István ki-
emelte: cégük elsõsorban ipari parkok fejlesztésében tölt
be piacvezetõ szerepet, s Nyíregyháza azon városok közé
tartozik, melyben óriási potenciál rejlik ezen a téren.

ILLESZKEDIK AZ ELKÉPZELÉSEKHEZ
– Régóta gazdasági partnerünknek mondható Nyíregy-

háza, s nagyon rokonszenvesek a dr. Kovács Ferenc pol-
gármester úr által is megfogalmazott, a meglévõ cégek
bõvítését-erõsítését és újabb vállalkozások idecsábítását
célzó törekvések. Ezek a munkahelyteremtõ beruházások
összhangban vannak a városvezetés azon elképzelésével
is, hogy hosszabb távon meg tudják tartani a fiatalságot a
minõségi munkahelyekkel. Ezt szolgálja a Nyíregyházi
Iparfejlesztési Alap létrehozása is, ami segíti azt a célt,
hogy magas hozzáadott értéket elõállító iparágak, mint
az autóipar, gumiipar, elektronikai ipar, gyógyszeripar
infrastruktúraigényeit kiszolgálják. Ezeknek részint már van
hagyománya is Nyíregyházán.

veztünk, melyet úgy kell elképzelni, mint egy modern,
többszintes társasházat.

MÁR MOST VAN ÉRDEKLÕDÉS
Herdon István hozzátette, a 600 milliós állami támo-

gatással épülõ apartmanház egy év alatt készülhet el,
de érdeklõdõ már most van a 200 férõhelyre a jelenleg
a városban prosperáló nagyvállalatok részérõl. Mind-
ezt csak erõsítheti a fentebb vázolt városvezetõi szán-
dék, hogy újabb cégeket nyerjenek meg Nyíregyháza
számára.

MINÕSÉGI ELHELYEZÉS
– A rendelkezésre álló munkaerõ-tartalék és az infrast-

ruktúra fejlesztése mellett azonban a dolgozók minõségi
elhelyezése is szempont lehet egy-egy jelentõsebb cég le-
településénél. Az általunk építendõ munkásszálló a
Tiszavasvári úton, a Technológiai Transzferközpont, egy-
ben a kis- és közepes vállalkozások számára szolgáltatá-
sokat nyújtó inkubátorház szomszédságában épülhet fel.
Persze a munkásszálló kifejezésnek régies íze van, ezért
tisztázzuk: korszerûen felszerelt munkásapartmanokat ter-

ÚJ KARITÁSZ KÖZPONT VÁROSUNKBAN
MEGKÖNNYÍTI A SZERVEZET KARITATÍV TEVÉKENYSÉGÉT

Egy új, több mint 300 négyzetméteres karitász köz-
ponttal gazdagodott a Debrecen-Nyíregyházi Egyházme-
gye szervezete. A raktár mellett irodákkal és kiszolgáló-
helyiségekkel is rendelkezik az épület, ez nagyban meg-
könnyíti majd a karitatív tevékenységüket. Az új közpon-
tot Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök
áldotta meg múlt hét csütörtökön. 

Hosszas keresgélés után ta-
lálta meg ezt a Tábor utcai épü-
letet a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye, ezentúl itt mû-
ködik a karitász központ. A se-
gítõ tevékenység számára mi-
nõségi változást jelent, hogy
ezzel a 300 négyzetméteres
raktárral és irodahelyiségekkel
gazdagodott az egyházmegye.

MINÕSÉGI VÁLTOZÁS
A raktár már januárban az

egyház tulajdonába került, az
elmúlt hónapokban pedig, ahogy Csordás Gábor
karitászigazgató fogalmazott, sikerült belakniuk az épüle-
tet. A logisztikai feladatokat és az adminisztrációt 4-5
munkatárs segíti, õk fogadják az önkénteseket. Korábban
nehézséget okozott, hogy a raktár és az irodák nem egy
helyen voltak, január óta ez a probléma is megoldódott. A
Tábor utcán tudják tárolni a fõvárosi központból és az egyé-
ni felajánlásokból érkezõ adományokat.

– Az adomány lehet élelmiszer, ruha, bútor, tanszer,
tehát igazából elég széles a skála. A folyamat úgy mûkö-
dik, hogy ezeket az országos karitász központ – ami a
magyar katolikus egyház forrásaiból gazdálkodik –, vagy
mi elhozzuk Nyíregyházára, majd pedig továbbosztjuk az
egyes karitász csoportjainknak, õk pedig, mivel helyi szin-
ten ismerik a rászorulókat, eljuttatják nekik. Vannak ezen-
felül egyéni felajánlásaink is. Ez abban az esetben törté-
nik meg, ha szól valaki, hogy például egy lakásból a búto-

rokat felajánlaná. Ilyenkor mi elmegyünk érte, elhozzuk,
de nekünk is van saját forrásunk, tehát valamikor mi is
vásárolunk akár tartós élelmiszert – nyilatkozta Csordás
Gábor egyházmegyei karitászigazgató.

SZERETETSZOLGÁLAT 2000 ÉVE
Az egyház életében 2000 éve, tehát a kezdetektõl jelen

van a diakónia, vagyis a szeretetszolgálat. Intézményes
formában Magyarországon 100 éve indult el a karitatív
tevékenység, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében
pedig az alapításakor, 1993-ban. A logisztikai központ
megvásárlásával egy új lendületet vehet ez a feladat. A
karitatív feladatokat önkéntesek látják el, a két megyében
közel ezer ember. Egy-egy nagyobb egyházközségben
többen, kisebb egyházközségekben 3–10 fõ segíti ezt a
munkát.

FIATAL SEGÍTSÉG
– Nagy örömömre szolgál, hogy több helyen az egyhá-

zi iskoláinkhoz kötõdõen megalakultak már úgymond ju-

nior karitász csoportok is. A fiatalok is ráéreznek arra, hogy
milyen jó dolog segíteni másokon. Azt hiszem, hogy ez
nemcsak az egyház jövõje, hanem az emberiségé is, a mi
magyar népünk, nemzetünk jövõje is. Ha képesek vagyunk
észrevenni egymás nehézségeit, bajait, hogy ha képesek
vagyunk segíteni egymásnak – ahogyan a köszöntõmben
is mondtam, hogy Isten szeretetének kinyújtott kezei tu-
dunk lenni –, akkor van jövõnk, mégpedig az Isten által
kijelölt úton járva az örök haza felé – mondta Palánki Fe-
renc megyés püspök.

TÖBBEN KERESTÉK A SZERVEZETET
Az elmúlt idõszakban a pandémia miatt a megyés püs-

pök tízmillió forintot bocsátott rendelkezésre, hogy ebbõl
az összegbõl csak élelmiszert vásároljanak a rászorulók-
nak. A koronavírus-járvány miatt érezhetõen többen for-
dultak segítségért a karitász felé, a Debrecen-Nyíregyházi
Egyházmegye szervezete próbál minden krízis esetén mi-
nél több embernek segíteni.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Palánki Ferenc

A nemrég elkészült Technológiai Transzferközpont szomszédságában épülhetnek meg a munkásapartmanok
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CANTEMUS: IDÉN NEM A „VILÁG” ÉRKEZIK NYÍREGYHÁZÁRA
ONLINE TARTJÁK MEG A XIII. CANTEMUS FESZTIVÁLT ÉS MESTERKURZUST

Bár a pandémia miatt tavaly elmaradt a Cantemus Kó-
rusfesztivál, ezt idén pótolják. Csakhogy most nem a „vi-
lág” érkezik Nyíregyházára vendégségbe, hanem a világ-
hálón keresztül mi, mint nézõk látogathatunk el más nem-
zetek kulturális online terébe, ugyanis a 13. Cantemus
Kórusfesztivál ezúttal az interneten követhetõ figyelem-
mel június 20-tól július 10-ig.

A teljes program a jótékonyság jegyében zajlik – kezd-
te a tájékoztatást Szilágyi Szilárd, a kóruscsalád sajtórefe-
rense, aki hozzátette, a belépõdíjas hangversenyek teljes
bevételét a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház COVID
osztályának ajánlják fel.

– Idei elsõ jelenléti koncertünket is ennek a program-
nak a keretében szeretnénk megvalósítani. A kórusfeszti-
vál zárókoncertje június 28-án 19 órától a Kodály Zoltán
Általános Iskola hangversenytermében a mindenkori
pandémiás szabályok betartása mellett, védettségi igazol-
vánnyal és belépõjeggyel látogatható majd a közönség
számára is. Ezt a hangversenyünket dr. Adorján Gusztáv-
nak, a Tiszántúli Református Egyházkerület fõgondnoká-
nak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház fõigazgatójának emlékére ajánljuk.

TARTALMAS MESTERKURZUS IS
A koncerteken kívül egy tartalmas mesterkurzus is

várja online formában az érdeklõdõket. Ezek a
cantemusfestival.org.hu oldalon érhetõek majd el egy
ingyenes regisztrációt követõen.

„MOST MÁR A MEGSZOKOTT RENDBEN
ZAJLIK AZ ÉLET”

Bár már látni az út végét, a pandémia természetesen a
Cantemus kóruscsalád mûködését is befolyásolta, hiszen

számos külföldi és hazai koncert elmaradt – többek kö-
zött egy dél-afrikai koncertkörút is –, a próbákat pedig fel
kellett függeszteni.

– Bérletes koncertjeinket és a nagyszabású nemzetközi
rendezvényünket, a Cantemus Kórusfesztivált sem tudtuk
megtartani. Ezek természetesen sok problémát okoztak,
de igyekeztünk pozitívak maradni és az online lehetõsé-
geknek köszönhetõen olyan – korábban idõhiány miatt
elmaradt – projektjeinket megvalósítani, amik eddig az
asztalfiókban hevertek. Példaként említem a „Felkelt a
napunk” online éneklési rekordot, ami meglepõen nagy
sikerrel zárult és országosan is nagy visszhangja volt, de
Bach remekmûvét, a János-passiót is sikerült bemutatnunk,
amit a SzinhazTV.com oldalon láthatott a közönség. A
Cantemus Vegyeskar esetében már 2020 novemberétõl
tudtunk próbálni és most már gyakorlatilag a megszokott
rendben zajlik az életünk – utalt vissza az elmúlt idõszak-
ra Szilágyi Szilárd. – A koncertfelkérések is jönnek, remé-
nyeink szerint ezek meg is fognak valósulni. A többi kóru-

sunk közül a Pro Musica Leánykar és a Cantemus Ifjúsági
Vegyeskar mostanában kezd visszatérni a munkához és
talán van remény arra is, hogy lassan mindegyik együtte-
sünk „életre keljen”.

NYÁRESTI KONCERTET IS TERVEZNEK
Szilágyi Szilárd azt mondja, folyamatos kapcsolatban

vannak külföldi és hazai partnereikkel, kórusokkal. Ennek
egyik bizonyítéka lesz az a szintén belépõjegyes online
koncert is, amit a fesztivál keretében június 21-tõl láthat a
közönség az interneten.

– A hangversenyen fülöp-szigeteki, tajvani, orosz, észt
és svéd kórusok adnak ízelítõt kórusrepertoárjukból. Au-
gusztusban pedig „nyáresti koncerteket” tervezünk a Ko-
dály iskolában, és amennyiben lehetõség lesz rá, szep-
temberben „élõben” indulunk a szokásos Cantemus Kó-
rusbérlet elõadásaival is. Mégpedig nagyon jónak ígérke-
zõ produkciókkal. (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Cantemus
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SOHA NEM LÁTOTT MÉRTÉKÛ ÚTFEJLESZTÉSEK NYÍREGYHÁZÁN
179 UTCA ÚJULT VAGY ÉPÜLT MEG 87 KILOMÉTEREN, KÖZEL 34 KILOMÉTER JÁRDÁT ÉRINTETT REKONSTRUKCIÓ, RENGETEG CSOMÓPONT, KÖRFORGALOM KÉSZÜLT

Munkagépek dolgoznak a Kállói út – Tünde utca cso-
mópontban és a Tiszavasvári úti felüljárón – ezek már
mindenki által látható fejlesztések. A háttérben pedig az
elõkészítés különbözõ fázisainál tart a nagykörút bezárá-
sa, a Tokaji úti aluljáró tervezése, az Intermodális Cso-
mópont megépítése, melyek óriási léptékû, évtizedek óta
várt beruházások. Már zajlik az ötmilliárdos kormányzati
támogatásból megvalósuló aszfaltozások elsõ üteme, s
hamarosan kezdõdik a Szent István, a Szarvas és a Szé-
chenyi utca egy részének felújítása – mindezek „csak” az
idei, kifejezetten infrastrukturális projektek. Ebbõl kiin-
dulva kértük értékelésre, áttekintésre dr. Kovács Feren-
cet, Nyíregyháza polgármesterét.

– Polgármester úr, a be-
vezetõben a fõ téma miatt
csak utakról szóltunk, de a
várost járva jóval több
helyszínen van építkezés.

– Méghozzá különbözõ
területeken. Már átadás
elõtt áll az a Közép-Euró-
pában egyedi Atlétikai
Centrum, melyet a Magyar
Olimpiai Bizottság váro-
sunkban elõször ülésezõ
elnöksége is megtekintett
és nagyszerû véleménnyel

voltak a létesítményrõl, csakúgy mint a sportolók által már
használt, de még hivatalosan át nem adott új, Városi Uszo-
dáról. Bár úgy olvastam, a közgyûlés jobbikos tagja ezt

saját sikerének szeretné beállítani, a jégpályával együtt,
amit az elvbarátai évtizedekig csak ígérgettek a nyíregy-
háziaknak. Ez egyszerre felháborító és megmosolyogtató,
hiszen õ is pontosan tudja, hogy soha, egyetlen lépést sem
tett az ügy érdekében. De folytatva a sort: szintén felava-
tás elõtti állapotban van a Kulturális Negyedben elkészült
újabb látványosság, a Szindbád, és az állatparki India-ház
– ahol ezzel párhuzamosan elindult a szintén egyedülálló
Jégkorszak attrakció elsõ ütemének megépítése. Sóstón

elkezdõdött az új élményelemeket és jelentõs zöldfelület-
rekonstrukciót is tartalmazó újabb fejlesztési program. A
polgármesteri fásítási program is folyamatos, legújabban a
nemrég átadott, összesen már 27 darabot számláló
kondiparkokban ültettünk. Nemrég készült el több egész-
ségügyi centrum (a Csillag utcán, a Tokaji úton és egy ren-
delõ Rozsrétszõlõben), s egyszerre több helyen zajlik ener-
getikai beruházás, ami a több éve kezdett stratégiánk újabb
fejezete. Az óvodák, bölcsõdék, szociális intézmények után
most a Csaló közi Nyugdíjasház és a Bessenyei téri önkor-
mányzati bérlakások vannak soron, s több iskola (pedig
nem fenntartók, csak tulajdonosok vagyunk, ám felelõs-
séggel tartozunk értük), valamint városrészi mûvelõdési ház
van a programban. Amiknek egy részére azért kaptunk
pluszforrást, mert sikeresen pályáztunk és teljesítettünk az
elmúlt idõszakban... Ugyanakkor az ellenzék például az
elmúlt két esztendõ költségvetését is leszavazta, pedig az
ilyen jellegû fejlesztéseket is tartalmazta.

– Térjünk vissza az utakhoz: a napokban tartott hely-
színi szemlét a Kállói út – Tünde utca csomópontban épü-
lõ új körforgalomnál. Az elmúlt szûk évtizedben tucatnyi
fölött van az újak száma. Mennyi is épült?

– Külön vehetjük az elkészült, vadonatúj körforgalma-
kat és az átépült csomópontokat. Egy köti õket össze, hogy
egy meghatározó stratégiánk részeként biztonságosabbá,
gyorsabbá, kiszámíthatóbbá teszik a közlekedést a város
számos pontján. Ha a Kállói út – Tünde utca keresztezõ-
désébõl indulunk ki: 2013 óta ez lesz a 14., vadonatúj
körforgalom, amit építettünk. Talán azért is érdemes hang-
súlyozni a dátumot, mert hallom, hogy egyes ellenzéki,
önkormányzati képviselõk szerint most kapott el minket a
körforgalom-építési láz... Elég sok ember sérült meg ko-
rábban balesetben ezekben a keresztezõdésekben, sõt
halálesetek is voltak, én nem viccelnék ilyenekkel. Egyéb-
ként csak tavaly három épült (kettõ Örökösföldön, egy a
Korányin), azt megelõzõen született a Törzs utcán, vala-
mint Oroson, a 41-es út – Vezér utca csomópontban. De a
víztoronynál, az Arany János utcán kezdtük a programot,
rengeteg hátrányt ledolgozva már eddig is ezzel az építke-
zéssorozattal. S épült egy a Tiszavasvári – Szélsõbokori
utaknál, ami ahhoz a Nyugati elkerülõhöz vezet, amit, ha
komolyan vehetnénk a mostani ellenzék korabeli ígérge-
téseit, még mindig csak négy év múlva készülne el... Mi
megépítettük, évek óta járunk rajta, használva azt a továb-
bi új, hat körforgalmat is, ami ezen a szakaszon készült.

– Vegyük számba a csomópontokat is.
– Csak 2019-ben Örökösföldön, a Törzs utcán – a kör-

forgalmon kívül – két csomópont is átépült: a Pazonyi úti-
nál egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv épült, enyhítve a

korábbi torlódásokat, zsúfoltságot. Illetve az Orosi úti, ahol
a meglévõ jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítása való-
sult meg, ami szabályozottabb forgalomáramlást tesz le-
hetõvé. A Mezõ utca – Bethlen Gábor utcai csomópont

átépítésével megnõtt a csomópont áteresztõ-képessége,
pedig az ellenzék ezzel szemben is mennyit harcolt! Az
idõ persze minket igazolt. 2016-ban a Kígyó utca – Deb-
receni út csomópontja épült át. Oroson, a 41-es – Diák
utca csomópont fejlesztése is fontos volt, s a  Kemecsei út
– Vénusz utca csomópontját is átalakítottuk úgy, hogy az
ott található autóbusz-öbölpár környezetében kiépült a
biztonságos közúti gyalogos átvezetés, és a Fürdõ utcáig,
illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpárosok
által is biztonságosan használható burkolat készült. S ma
már ki emlékszik arra, hogy évtizedek óta szûkület volt a
Szegfû utcán? A négysávosítása mellett biztonságosabb lett
a Géza utcai csomópont.

– Ez viszont már az útépítésekhez is számolható. Itt
mekkora a nagyságrend?

– Nyugodtan kijelenthetjük, hogy soha nem látott mér-
tékû. Emeljük ki, hogy ahol lehetett, mindenhol figyel-
tünk a csapadékvíz-elvezetésre is az újabb tervezésûek-
nél. Bár ez másik, nagy infrastrukturális téma, ebben is
óriásit léptünk elõre, most is van elõkészítés alatt újabb
fejlesztés, tavaly pedig Nyírszõlõs határában és Sóstón is
adtunk át újabb elemeket. Vissza az utakhoz: többféle
forrásból szereztünk pénzt, javarészt teljes támogatott-
sággal a rengeteg beruházáshoz, amit 2013 után tudtunk
elkezdeni. Fontos a dátum, mert addigra állt helyre a költ-
ségvetés egyensúlya, mivel sajnos csõdközeli állapotban
vettük át 2010-ben a várost elõdeinktõl. De a kérdésre
válaszolva: eddig összesen 179 utca újult vagy épült meg
87 kilométeren, és hatalmasat léptünk elõre az aszfalto-
zások terén. A kisebb felújítások nincsenek is benne.
Emlékezhetünk, néhány éve a város szégyenére még a
nagykörúton belül is voltak földutak, vagy ott volt az
Univerzum mögötti, elhanyagolt parkoló – ezeket is mi
oldottuk meg. Mint ahogy azt is, hogy a jelentõs, önkor-
mányzati földutak számát sikerült csökkenteni. Itt jegy-
zem meg, hogy a fentebbi adatban nincsenek benne pél-
dául a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által megvalósított
beruházások, melyeket felújított nagykörút-részletek, út-
szakaszok, okoszebrák, bokortanyai bekötõutak jeleznek.
Nemrég készült el az Antal-, Zombori- és Rókabokorba
vezetõ utak aszfaltozása.

– Mi minden zajlik most?

– Kezdjük, azaz folytassuk az ötmilliárdos programmal,
mely jelentõs részben érinti a külterületeket. A kormány-
zati támogatásból megvalósuló programban – melynek
elsõ, már elindult ütemében 18 utca érintett – például már
dolgoznak a munkagépek Vajdabokorban a Szarka és Eresz-
alja utcában, vagy Sóstóhegyen, a Hadobás soron. A kor-
mányzat nem elõször ad jelentõs forrást külön Nyíregyhá-
zának e célra, amit az is nagyban segített, hogy mi akkor is
szántunk pénzt az utak elõzetes tervezésére, amikor
rosszabbul állt a szénánk a múlt öröksége miatt... De foly-

tatjuk a belvárosi utcák rekonstrukcióját is, nemsokára in-
dulnak a gépek a Szent István, a Szarvas és a Széchenyi
utcán. Ez is fontos, és felsorolni is nehéz lenne, mennyi
minden történt a város számos pontján a különbözõ forrá-
sokból. Volt benne uniós, hazai és saját is. Arányaiban ter-
mészetesen utóbbi a legkevesebb, mert mindig igyekez-
tünk mással finanszíroztatni, de büszkék lehetünk rá, hogy
ezt is ki tudjuk gazdálkodni, úgy, hogy hosszú évek óta
hiánymentes a költségvetésünk, s nem úszunk a hitelek-
ben, mint 2010 elõtt.

– Ha már utak: mi történt a kerékpárutak és járdák te-
rén?

– Ami a járdákat illeti, 2014 és 2020 között közel 34
kilométernyi épült vagy újult meg városszerte. A biciklivel
közlekedõk is kiemelt figyelmet kaptak az elmúlt eszten-
dõkben, most már összesen 80 kilométer hosszúságú há-
lózaton kerekezhetünk úgy, hogy több városrészt is be-
kapcsoltunk a kétkerekû közlekedésbe. Ebben ráadásul
nincs benne a Tokajig, a Modern Városok Program kereté-
ben megépült bicikliút, ami nagyon népszerû. Mindezt erõ-
síti, hogy több ízben is elnyertük a Kerékpárosbarát Tele-
pülés kitüntetõ címet, s természetesen további, komoly
terveink vannak.

– A napokban jelentette be a nagykörút bezárásának
folytatását. Mikorra várható?

Több évnyi elõkészítõ munka elõzte meg az önkormány-
zat részérõl a felüljáró nemrég indult felújítását, mely a
polgármester kérésére szélesedik és kerékpáros átveze-

téssel bõvül

A tervek már rendelkezésre állnak a nagykörút bezárásá-
nak fontos projektjénél, jelenleg a kivitelezõ kiválasztása

zajlik, õsszel akár szerzõdhetnek is a munkára

Az ötmilliárd forintos kormányzati támogatásból megva-
lósuló aszfaltozássorozat elsõ szerzõdéseit áprilisban

kötötték a városházán, de több ütemben valósul meg a
beruházás és rengeteg utcát érint

Az új körforgalmak építése és csomópontok átalakítása
egy régóta futó, városvezetõi stratégia része. Képünkön a

tavaly elkészült Korányi Frigyes utcai látható.

A hiánypótló beruházásként tavalyra elkészült Városi
Uszodát a pandémia miatt eddig csak sportolók használ-

hatták, de nemsokára megnyit a nagyközönség elõtt is

Dr. Kovács Ferenc

– Nemrég érkezett mérföldkövéhez a közeljövõ egyik
legnagyobb beruházása. Jól tudjuk, a kétszer két sávos belsõ
gyûrûnek egy jelentõs szakasza évtizedek óta hiányzik,
ha emlékeznek, például ez volt az, amit a szocialista vá-
rosvezetés 16 évig ígérgetett. Már a közösségi médiában
is hangsúlyoztam, a városháza szakembereinek, s nekem
is rengeteg személyes elõkészítõ munkánk van abban, hogy
az elkészült tervdokumentációk birtokában megjelent a
közbeszerzési értesítõben a kivitelezésre való felhívás. A
tervek szerint a Vasútállomástól a Debreceni úti felüljáró-
ig szintén négysávossá válik a nagykörút, így alakulhat ki
a teljes, belsõ körgyûrûje Nyíregyházának. Egyébként a
NIF szóvivõje, akivel hétfõn az épülõ körforgalomnál tar-
tottunk szemlét, a sajtó elõtt megjegyezte: ha eredményes
lesz a kivitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési el-
járás, akkor az õsz során tudnak majd szerzõdni a kivitele-
zésre.

– A Tiszavasvári úti felüljárón azonban már dolgoznak.
Ott mi a céldátum?

– Ha nem szól közbe semmi, jövõ nyár. De itt is érde-
kes az idáig vezetõ folyamat. Amikor tavaly õsszel be-
jelentettük a városházán, hogy a kormányzat biztosítja

a szükséges forrást a rekonstrukcióhoz, addig több esz-
tendõnyi elõkészítõ munkánk volt benne, miközben fo-
lyamatosan monitorozták a szakemberek a mûtárgy ál-
lapotát. Külön az önkormányzatunk kérése volt, hogy
szélesítik és gyalog-kerékpárúttal bõvítik a hidat. De errõl
is azt olvasom, hogy az ellenzék csikarta ki tulajdon-
képpen.

– A felüljáró után szót kell ejtenünk egy aluljáróról
is...

– A Tokaji úti vasúti átvezetésrõl beszélünk, amit az
elõzõ városvezetés szinte minden kampányban megígért
a nyíregyháziaknak. Mi most ott tartunk, hogy a NIF Zrt.
megbízásából készülnek az engedélyes tervek, az en-
gedélyezési eljárás ezután kezdõdhet meg. S akikhez
még nem jutott el a hír: megvizsgálva a lehetõségeket,
a terepadottságokat, a beépítettséget, sok nyugati, jól
mûködõ mintát is figyelembe véve az aluljárót javasol-
tam. Bár az ellenzék hallomásaim szerint ezzel is vic-
celõdni kezdett, szerintem meg az a fájóan humoros,
hogy õk soha nem jutottak el a tervekig sem.

– S még egy betûszó: IMCS?
– Ez a folyamat is zajlik, csak a vártnál lassabban, de

érthetõ, hiszen sokszereplõsek az egyeztetések, amiben a
MÁV és a Volán is fõszerepet játszik. Ha valaki esetleg még
nem hallotta, a szó az Intermodális Csomópontot takarja,
ami a Vasútállomás és Buszpályaudvar környékén való-
sulna meg. A nyíregyházi azon kevés, ilyen jellegû projekt
egyike, mely talpon maradt, s a könnyebb megközelíthe-
tõség mellett például a parkolóhelyek számának bõvülé-
sét is tartalmazza. Itt már az engedélyes tervek mellett a
kiviteli szintû tendertervek készítése van folyamatban, a
napokban is egyeztetnek városházi kollégáink a NIF-fel, s
a vasúttársasággal.

– Végül hozzátehetjük: ha lesznek friss hírek e témá-
ban is, figyeljük polgármester úr közösségi odalát?

– A kor szellemének is megfelelve egyre több beje-
lentést, hírt osztok meg a Facebook segítségével, a
visszajelzések alapján sokakat elérnek és informatívak
ezek a posztok. Persze bízunk abban is, hogy a járvány-
helyzet enyhülésével visszatérhetnek a régi mederbe a
sajtótájékoztatók, de minden csatornát igyekszünk meg-
ragadni, hogy tájékoztassuk a városlakókat a fontosabb
történésekrõl.
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PFIZER- ÉS SINOPHARM-
AMPULLA ÉRKEZETT

Kedden az újabb 2925 Pfizer-ampulla mellett – ame-
lyek ismét 17 550 adag oltóanyagot biztosítanak a Jósa
András Oktatókórház oltópontjain – 1460 adagnak meg-
felelõ Sinopharm-vakcina is érkezett városunkba.

TÖBB MINT
90 EZER FIATAL

Múlt hét csütörtökön kezdõdött és má-
jus 18-ig, keddig tartott a 16–18 évesek oltása a kórházi
oltópontokon.

Az érvényesen regisztrált és SMS-ben értesített fiatalok
az interneten tudtak idõpontot foglalni.  Több mint 90 ezer
fiatal regisztrációját fogadták be. A kamaszok mostani tö-
meges oltása május 13., csütörtöktõl május 18., keddig
tartott a kórházi oltópontokon Pfizer-vakcinával.

ÚJRAINDUL A RUTIN VIZS-
GÁLATKÉRÉSÛ VÉRVÉTEL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és
Egyetemi Oktatókórház arról tájékoztatott, hogy la-
boratóriumaik ambulanciái május 20-ától ismét fogad-
ják a pácienseket sürgõs jelzés nélküli (rutin) vérvétel-
re az intézmény telephelyein, az alábbi helyszíneken:

– Nyíregyháza, Laboratórium Központi Ambulancia,
Bocskai utcai SZTK épület a függõhídon át.

– Nyíregyháza, Várandósgondozás, Szülészeti épület.
– Nyíregyháza, Sóstói út 62., Pulmonológia alagsor.
– Mátészalka, Laboratórium Ambulancia.
– Fehérgyarmat, Laboratórium Ambulancia.
– Vásárosnamény, Laboratórium Ambulancia.
– Nagykálló, Vérvételi Ambulancia.

A Nyírbátori Szakrendelõ Vérvételi Ambulanciájának
mûködése május 25-ével indul.

MÁSODIK OLTÁS – ÉRDEMES BEADATNI MINDKÉT VAKCINÁT
Bár egy oltással is elérhetõ egy bizonyos védettségi szint

a koronavírus-fertõzéssel szemben, azonban, ha valaki
nem veszi fel a szükséges második vakcinát, nem tudhat-
ja, hogy mennyi ideig fog tartani a védettsége, sem azt,
hogy ennek a szintje milyen mértéket ér el, így könnyeb-
ben megfertõzõdhet.

A vakcináció több mint fele a háziorvosi praxisokban
történik Nyíregyházán. Az országos adatok szerint az
emberek 8–10 százaléka azonban nem adatja be magá-
nak a második oltást. A szakértõk szerint csupán a nyár és
a jó idõ nem akadályozza meg, hogy legyen egy negye-
dik hullám is. Ha sok az oltatlan, akkor nagyobb való-
színûséggel bekövetkezhet egy újabb fertõzési hullám.

ÉRTETLENÜL ÁLLNAK ELÕTTE

– Egy vakcinával ugyan elérjük azt, hogy az ellenanyag-
szint elkezdjen termelõdni, és kellõ immunválasz alakul-
jon ki a szervezetben, azonban nem lehetünk biztosak
benne, hogy ez mennyi ideig fog tartani, másrészrõl ab-
ban sem, hogy ennek a szintje milyen mértéket ér el. Ezt
csak ellenanyagszint-méréssel tudhatná meg az a páci-
ens, aki úgy dönt, hogy nem akarja felvenni a második
oltást. Nem értem azonban, hogy ha valaki úgy dönt, hogy
vakcináltatja magát, akkor az elsõ oltást követõen miért

ne emelné tovább a védettsége szintjét, és miért ne húzná
tovább a védettségi idõszak hosszát azzal, hogy újraoltat-
ja magát – mondta el a Nyíregyházi Televízió kérdésére
dr. Soós Zoltán háziorvos.

KIEMELTEN FONTOS

A fertõzésen korábban átesett betegek számára is ki-
emelten fontos, hogy oltassák be magukat, az õ esetük-

ben ugyanis nem lehet tudni, hogy mennyi ideig marad-
nak védettek. Ha valaki a betegség után oltatja be magát,
sokkal magasabb ellenanyagszintet tud produkálni, és így
hosszabb védettségi periódust biztosíthat magának – tette
hozzá a háziorvos, aki elmondta, a 12 éven aluli gyerme-
kek esetében nem szükséges az oltás beadása, õk ugyanis
elenyészõ mértékben képesek csak a fertõzés továbbadá-
sára, nem úgy, mint a 18 év alatti fiatalok.

SAJÁT MAGUK ÉRDEKÉBEN IS

– A 12 és a 18 év közötti korosztály nagyon aktív társa-
dalmi életet élõ, rendkívül szocializált korosztály, sok tár-
sadalmi kapcsolattal, az õ esetükben fontos, hogy megfe-
lelõ védettséget szerezzenek, és ezt a védettséget a
vakcináció révén tudják elérni. Ez a saját maguk érdeké-
ben, és közvetlen környezetük, a családjuk, a rokonaik
védelme miatt is lényeges. Ezért bátorítjuk õket a vakcina
felvételére.

Dr. Soós Zoltán hozzátette, aki csak egy oltást szeretne
beadatni magának, válassza a már most elérhetõ Janssen-
vakcinát. Ez a Szputnyik- és az AstraZeneca-oltáshoz ha-
sonló, s a vele elérhetõ védettségi szint is, azonban ebbõl
elég egyetlen vakcinát felvenni, nem kell az oltást megis-
mételni a megfelelõ védettségi szint biztosításához.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Fotó: illusztráció
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CSENDES KOSZORÚZÁS

MEGNYÍLT AZ ELIT ALAKULAT 2.0 ÉS
A SZABOLCS VEZÉR FÖLDJÉN CÍMÛ KIÁLLÍTÁS

  A nyíregyházi Jósa András Múzeumban május 14-én
két, egymást kiegészítõ honfoglalás kori leletanyagot be-
mutató kiállítás nyílt meg a látogatók elõtt: az Elit alaku-
lat 2.0 és a Szabolcs vezér földjén.

Az Elit alakulat 2.0 címû miskolci vándorkiállítás Csík-
szereda után Magyarországon Nyíregyházán látható újra.
A látványos és interaktív elemek segítségével bepillantást
nyerhetünk egyrészt a régészet világába, másrészt megis-
merkedhetünk a Karoson feltárt leggazdagabb honfogla-
lás kori temetõk leletanyagával. A Jósa András Múzeum
mindemellett pedig egy önálló kiállítás keretében mutatja
be saját gyûjteményének legjavát Szabolcs vezér földjén
címmel.

LEGSZEBB RÉGÉSZETI TÁRGYAI KÖZÉ
TARTOZNAK

A több mint 150 éves múzeum legszebb régészeti tár-
gyai közé tartoznak a honfoglalás kori leletek. Ezen belül

is legismertebbek a pompás hajfonatkorongok és tarsoly-
lemezek, melyeket most bemutatnak. A kiállítások novem-
ber 14-ig tekinthetõek meg.

– Ezzel a kiállítással kétféle szándékunk volt. Egyrészt
az, hogy a képzõmûvészeti kiállítások után azért valami
mást is mutassunk a nagyközönségnek. Másrészt pedig
tudjuk, hogy például a Seuso-kincsek címû tárlat nagy
vonzóerõt jelentett és tulajdonképpen az is egy régészeti
kiállítás volt. Szerettünk volna visszatérni ehhez, így most
egy újabb nagyon jelentõs régészeti kiállítást mutat be a

múzeum – mondta el az intézmény igazgatója, dr. Rémiás
Tibor.

A múzeumot – a kormányrendelet értelmében – a 18
év feletti korosztály csak védettségi igazolvánnyal láto-
gathatja, a 18 év alattiak számára azonban igazolvány nem
kötelezõ, de õk kizárólag védett személy kíséretében lép-
hetnek be az intézménybe. A maszk használata vala-
mennyi látogató számára kötelezõ. A biztonságos múze-
umlátogatás érdekében pedig a múzeumba való belépés-
kor lázmérés történik.

A KIÁLLÍTÁS NYITVATARTÁSA:

2021. május 14. és november 14. között, hétfõ kivételével, keddtõl vasárnapig tekinthetik meg a látogatók.
Nyitvatartás:  9.00–17.00 óráig tart nyitva a múzeum. Belépõjegyet 15.40 óráig vásárolhatnak.

Múzeumpedagógia
(elõre egyeztetett idõpontban, 20 fõ fölött kérhetõ) május 19-tõl november 14-ig.

Tárlatvezetés
(elõre egyeztetett idõpontban, 20 fõ fölött kérhetõ) május 19-tõl november 14-ig.

A jelenlegi járványügyi helyzet miatt 2020 után idén
is csendes koszorúzást szerveztek, így emlékeztünk Nyír-
egyháza újratelepítésének 268. évfordulójára. A virá-
gokat a Városalapítók szobránál helyezte el a város és a
megye vezetése múlt hét pénteken. Nyíregyháza az
1753-as kezdetek óta hatalmas fejlõdést tudhat maga
mögött, amelyek az elmúlt években még dinamikusabb
és látványosabb javulást eredményeztek.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a koszorúzás után úgy
nyilatkozott: a hagyományok ápolása, átadása és tudato-
sítása végig fontos maradt az elmúlt évtizedekben is, ezt
ismernie kell minden generációnak, aki most itt él ebben
a városban.

– Az a szellemiség, ami akkor jellemezte az újratelepí-
tést, az a függetlenség, vállalkozó szellem, az az akarat-
erõ, az valahol Nyíregyházának a szellemiségében most
is megvan, ez viszi a várost elõre  – mondta el dr. Kovács
Ferenc.

KÖZPONTTÁ VÁLT NYÍREGYHÁZA

Gróf Károlyi Ferenc és Petrikovics János voltak azok,
akik megteremtették a lehetõségét annak, hogy a jelen-
ben ebben a környezetben élhessünk, õk voltak azok,
akik elõször közösséget teremtettek, ezzel pedig lerak-
ták Szabolcs-Szatmár-Bereg megye alapjait is – így nyi-
latkozott Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke.

– Ha valaki csak az elmúlt év történéseit veszi gór-
csõ alá, az láthatja, hogy mekkora fejlõdésen ment

keresztül a város, milyen kulturális és turisztikai köz-
ponttá emelkedett. Ezt az emelkedett szót szeretném
mindenképpen kihangsúlyozni. Azt hiszem, hogy Nyír-
egyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye eggyé fo-
nódott teljesen, és biztos vagyok benne, hogy olyan jö-
võkép elé néz mind a város, a megyeszékhely, mind
pedig a megye, amelyre nagyon sokáig lehetünk még
büszkék. Azt az üzenetet, amelyet a városalapítók hagy-
tak ránk, azt mi, jelen generáció kell tovább vigyük,
hogy majd a jövõben is büszkén tudjanak tekinteni Nyír-
egyházára és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére – tette
hozzá az alelnök.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

NYÍREGYHÁZA ÚJRATELEPÍTÉSÉNEK 268. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPELJÜK 2021-BEN

A városvezetés tisztelgett a városalapító õsök elõtt (balról):
dr. Ulrich Attila, dr. Kovács Ferenc és Jászai Menyhért

Dr. Ulrich Attila alpolgármester Baracsi Endre alelnöknek mutatja a tárlatot (középen)
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PUSKÁS PETI NYÍREGYHÁZÁN JÁTSZIK

Júniusban a Rózsakert Szabadtéri Színpadon mutatja
be a Móricz Zsigmond Színház Neil Simon A Napsugár
fiúk címû darabját Puskás Tivadar fõszereplésével. A pá-
lyától búcsúzó népszerû színmûvész jutalomjátékként
választotta a szerepet. Ráadásul életében elõször játszik
együtt fiával – a népszerû énekessel, színésszel, mûsor-
vezetõvel –, Puskás Petivel. A bemutató kapcsán vele be-
szélgettünk.

– Az olvasópróba után pár nappal derült ki, hogy a
pandémia miatt el kell napolni A Napsugár fiúk címû be-
mutatót – így a próbafolyamatot is, aminek én – bevallom
– kicsit örültem, mert az akkori helyzet bizonyára rányomta
volna a bélyegét a próbákra – kezdte a beszélgetést Pus-
kás Peti. – Mivel apa jutalomjátékáról van szó, egy csalá-
di elõadásról, hiszen én is játszom benne, na meg Bogi is
(Dallos Boglárka, Puskás Peti párja), úgy szerettem volna
ezt nemcsak játszani, hanem próbálni is, hogy olyan csa-
ládias, szuper hangulat legyen, ami miatt belevágtunk, és
ami miatt mindig is emlékezhetünk majd rá. Májusban
aztán ez sikerült is, hiszen újra elkezdõdhettek a próbák
és azt kell mondanom, hogy megérte várni. Most már be
van oltva apa, és mi is, nem kell folyton aggódnunk, így
sokkal felszabadultabb a helyzet.

„REMÉLEM, NAGYON SZÉP PILLANAT LESZ”

– Apának és Kirják Róbert igazgató úrnak volt az ötle-
te, hogy játszunk együtt, ami – bármilyen furcsa – még
soha nem történt meg eddig. Én is szinte mindenhol fel-
léptem már az országban, kivéve Nyíregyházát, szóval
remélem, nagyon szép pillanat lesz, amikor elõször ját-
szunk együtt és itt. Ráadásul egy ilyen darabban, amin
talán csak rontani lehet, de bízom benne, hogy nem
tesszük, hanem egy nagyon emlékezetes Napsugár fiúk-

EGYÜTT ÁLL MAJD A SZÍNPADON APA ÉS FIA

elõadást hozunk létre. Én lelki szemeim elõtt már látom
a sikert!

„KÖNNYEKIG MEG VAGYOK HATÓDVA”

– Úgy gondolom, nagyon megható lesz, hisz maga a
történet is idõsödõ színészekrõl szól, akik az élet fájdal-
mait, egymáson ejtett sérelmeiket elfelejtik és vissza tud-
ják hozni a régmúlt sikereit és közös örömeit. Már az
elsõ napok után élvezzük, hogy együtt vagyunk, játszunk,
beszélgetünk. Amikor látom próbálni Lackót (Horváth
László Attila) meg apát, néha csaknem könnyekig meg
vagyok hatódva, nekem is eszembe jut az a rengeteg
emlék: Az Õrült Nõk Ketrece, az Anconai szerelmesek,
meg nem is tudom hány darab, ahol egy párost alkottak.
Ismerik egymás minden rezdülését, imádják és építik
egymás játékát. Mi meg Bogival el vagyunk varázsolva.
Nagyon bízom benne, hogy ez az elõadásban is át fog
jönni. Néha arra gondolok, hogy bárcsak a nézõk is lát-
hatnák, ahogy próbálnak, mert amirõl a darab végül is
szól, az megtörténik a szemünk elõtt. Színház a színház-
ban.

ELSÕ ÉS UTOLSÓ ELÕADÁS

– Elég nehéz minden más szereplõnek felérni eh-
hez az intenzitáshoz, kreativitáshoz, összeszokottság-
hoz, úgyhogy izgulok, próbálom én is a saját karakte-
remet odatenni. Nagy kihívás elõször együtt próbálni.
Apának is az: hogyan ne legyen túl apuka, túlságosan
mester, hogyan legyen partner. Szóval próbáljuk meg-
találni a balanszot nemcsak a színpadi, de az apa-fiú
szerepben is ebben az elsõ-utolsó elõadásban. Azt hi-
szem, mindent összevetve fantasztikus lesz ez az elõ-
adás.Fo

tó
: 

Fo
tó

kr
ed

it:
 P

an
am

y



VÁROSSZÉPÍTÉS

2021. MÁJUS 21. 13

VÁROSSZÉPÍTÉS A LAKOSSÁGGAL
KIOSZTOTTA A NYÍRVV A KORÁBBAN IGÉNYELT NÖVÉNYEKET

Kiosztották a lakosság számára az „Ültess egy fát a
holnapért!” program növényeit múlt hét pénteken a
NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén. Az akcióban a la-
kosság, valamint önkormányzati fenntartású intézmények
igényelhettek díszfát, díszcserjét és örökzöldeket. Össze-
sen 50 pályázó között osztottak ki 27 lombhullató fát,
illetve 484 örökzöldet és cserjét.

Nagy volt az érdeklõdés a városüzemeltetési társaság
pályázata iránt, az „Ültess egy fát a holnapért!” program
növényeit múlt hét pénteken kezdték el kiosztani a társa-
ság Tüzér utcai telephelyén. Ez az akció is része a polgár-
mesteri nagyszabású faültetési programnak. A pályázat fel-
tétele volt, hogy közterületre kell kiültetni az ajándékba
kapott növényeket. A lakosság, valamint önkormányzati
fenntartású intézmények is igényelhettek díszfát, díszcser-
jét, örökzöldeket. Az akció célja a város zöldfelületeinek
további növelése, valamint a helyi közösségek szemlélet-
formálása, új zöldfelületek létesítése és megõrzése volt.

50 PÁLYÁZÓ

Összesen 50 pályázónak 27 lombhullató fát, illetve
484 örökzöldet és cserjét osztottak ki. Greksza István
például kettõ darab rózsafát és nyolc fenyõt kapott. Õ
elsõ alkalommal vett részt a városszépítõ programban,
de ezután gyakrabban fogja látogatni a NYÍRVV honlap-
ját és a közösségi oldalát. A társaság ezt javasolja a többi
városlakónak is, mivel folyamatosan készülnek külön-
bözõ akciókkal.

A LAKOSSÁG SZEREPE A VÁROSSZÉPÍTÉSBEN

– A NYÍRVV az év folyamán több szezonális akciót is
indított. Volt az idén már balkonföld-akciónk, az iskolák,
óvodák, oktatási intézmények számára növényeket, virá-
gokat biztosítottunk. A lakosság számára pedig most jelen
pillanatban fákat és cserjéket, de folyamatban van még
egy másik akciónk is, melynek során a lakosság járdaki-
alakításhoz szükséges anyagokat, sódert és járdalapot igé-
nyelhet tõlünk – nyilatkozta Petró Árpád, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

SEGÍTSÉG A SZAKEMBEREKTÕL

A NYÍRVV szakemberei jó tanácsokkal is ellátták a lakos-
ságot azzal kapcsolatban, hogyan kell elültetni a növénye-
ket, illetve gondozni azokat a késõbbiekben. A telepítésre
kerülõ növények fajtáit szintén a társaság szakemberei ha-
tározták meg, az érintett terület sajátosságainak, az ültetés
szempontrendszerének és a közmûvek elhelyezkedésének
figyelembevételével. Ha valaki múlt pénteken nem tudott
elmenni az igényelt növényekért, keresse a NYÍRVV-t, a tár-
saság más idõpontban is lehetõséget biztosít az átvételre.

Petró Árpád ügyvezetõ is részt vett a városszépítõ program növényeinek kiosztásában
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TARJÁNYI ISTVÁN KIJUTOTT
A PARALIMPIÁRA!

DÍJAT KAPTAK AZ
ATLÉTIKAI TRÉNEREK

Múlt hét pénteken tartotta  a
Magyar Atlétikai Szövetség a
2021. évi rendes és egyben tiszt-
újító küldöttgyûlését. A MASZ el-
nöke ismét Gyulai Miklós lett, aki
2009 óta irányítja a szövetséget.
A küldöttgyûlésen a tisztújításon
kívül ismertették a Magyar Atléti-
káért díj-
ban része-
sülõk ne-

veit is. A Nyíregyházi Sportcent-
rum két szakembere kitüntetõ
címben részesült. A Magyar Atlé-
tikáért díj bronz fokozatát Vas
László, a Nyíregyházi Sportcent-
rum atlétikai szakág vezetõje kap-
ta, míg Utánpótlás éremmel 
Bakosiné Szenczi Erikát, az NYSC
atlétikai edzõjét jutalmazták.

Megérkezett a hivatalos levél, melyre nagyon régóta várt
Tarjányi István kerekesszékes vívó: indulhat a paralimpián!
Ráadásul két számban, kardban és párbajtõrben is!

Bakosiné Szenczi
Erika

Vas László

– Nagyon örülünk a hírnek. Tíz év kemény munka van
mögöttünk, és ez volt a célunk. István a nulláról kezdve,
rengeteget dolgozva eljutott a paralimpiára, ahová ugyan-
olyan nehéz egy sportolónak kvalifikálnia magát, mint az
olimpiára. Készülünk Tokióra  – mondta boldogan Pákey
Béla edzõ.

TESZTELTÉK AZ ATLÉTIKAI CENTRUMOT
TESTÉPÍTÕ VERSENYT RENDEZTEK NYÍREGYHÁZÁN

Rangos testépítõ versenyt rendeztek az Atlétikai Cent-
rumban. Ez volt az elsõ esemény az új létesítményben,
amolyan teszt jelleggel. Nos, remekül vizsgázott az épü-
let, nagy tetszést aratott az IFBB Pro League Blade Sport
Kupán.

– Ötödik alkalommal rendeztük meg a Blade Sport Ku-
pát, és bár a Covid-járvány miatt a korábbiaknál keve-
sebb versenyzõ érkezett, ötvenen így is vállalták a meg-
mérettetést, több mint húsz kategóriában. Nagyon köszön-
jük a városnak, hogy ilyen környezetben rendezhettük meg
a versenyt – mondta Zakhár Ferenc, a Blade Sport ügyve-
zetõje. 

A testépítõk felkészülését nehezítette, hogy a járvány
alatt a konditermek is zárva voltak, így a többség nem a
megszokott módon készülhetett. Sokaknak ez volt az elsõ
versenye, Benyó Zsuzsanna például úgy lett dobogós, hogy
19 évesen még 100 kiló volt. Azóta 50 kilogrammot fo-
gyott, és élete elsõ viadalán komoly eredményt ért el.

– Nagyon izgultam, de szerettem volna megmérettetni
magam. Egy fantasztikus edzõm van, akinek nagyon so-

kat köszönhetek. Mivel külföldön dolgozom, ez nehezí-
tette a felkészülést, de sikerült, és nagyon boldog vagyok
– mondta a sportoló. 

A férfiaknál volt, aki már 50 éves is elmúlt, de remek
formában van. Külön értékelték a kezdõket és a tinédzse-
reket is.

SITKU ERNÕ EMLÉKÉRE KOSÁR-
LIGETET ALAKÍTOTTAK KI

Szombaton lesz egy éve, hogy Sitku Ernõ, a magyar
kosárlabdázás halhatatlanja, 149-szeres magyar váloga-
tott kosárlabdázó, a városi sportélet meghatározó alakja
tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Nyírerdõ Zrt. között lévõ kiváló és hatékony együttmûkö-
dés eredményeként az elmúlt években számos fejlesztés
valósulhatott meg, melyek nagyban segítik a csoportos,
aktív minõségi kikapcsolódást, a szabadidõ hasznos eltöl-
tését. Ezen beruházások egyike a városunk imponzáns
közösségi parkjában, a Bujtosi Városligetben kialakított
bitumen streetballpálya. A Nyírerdõ finanszírozásában
2014-ben megépített új sportpályát a fiatal kosarasok Sitku
Ernõvel avathatták fel és mai napig az egyik legkedvel-
tebb szabadtéri kosárlabdapálya Nyíregyházán. Ernõ pá-
lyafutásának és munkásságának, emberi jóságának, tisz-

tességének, barátságának elismeréseként a Magyar Kosár-
labdázók Országos Szövetségének támogatásával a 2014-
ben átadott pálya mûanyag borítást kapott és most a Sitku
Ernõ Kosárliget nevet vette fel. A beruházás összege: brut-
tó 10 millió forint. A pálya 2021. május 22-én otthont ad
az I. Sitku Ernõ 3x3 Emléktornának, melyet a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kosárlabda Szövetség és a Nyír-
egyházi Sportcentrum szervez U14 és U16-U18 (verseny-
engedéllyel rendelkezõ up sportolók) korosztály számára
– természetesen a hatályos járványügyi elõírások betartá-
sával. Szerdán dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtit-
kár, dr. Kovács Ferenc polgármester, Szalay Ferenc
MKOSZ elnök, dr. Szalacsi Árpád, a Nyírerdõ Zrt. vezér-
igazgatója, valamint Sitku Márton és Turi Török Tibor szob-
rászmûvész jelenlétében hivatalosan is felavatták a ko-

sárligetet, valamint leleplezték Sitku Ernõ mellszobrát a 
Continental Aréna parkjában.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a megemlékezésen
elmondta, Sitku Ernõ nagyszerû ember, nagyszerû sport-
vezetõ volt. Az õ élete megannyi pozitív folyamatot indí-
tott el a városban – gondolván a május 22-én megrende-
zendõ I. Sitku Ernõ 3x3 Emléktornára is –, és bízik benne,
hogy a nevét viselõ kosárliget, valamint mellszobra pedig
példaként fog állni az utókor számára.

„ESZÜNKBE JUT MINDEN, AMIT
Õ KÉPVISELT”

– Nagyon felemelõ és méltóságteljes, hogy emléket
állíthattunk neki, hiszen ha látjuk az emlékhelyét,
eszünkbe jut minden, amit õ képviselt. Itt marad közöt-
tünk, és ha felülrõl látja mindezt, tudhatja, hogy amit
megkezdett, az itt van közöttünk és folytatódik – mondta
el dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár.

A szövetség elnöke, a vezérigazgató, a sportállamtitkár
és a polgármester az avatáson

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

LELÁTÓ:

Május 23., vasárnap 18.00 DVSC–Nyíregyháza Spar-
tacus FC labdarúgó-mérkõzés ismétlése



PROGRAMOK

2021. MÁJUS 21. 15

A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT
MÁJUSI ÉS JÚNIUSI TERVEZETT PROGRAMJAI

Hatvanon innen és túl
– Szepessy Béla grafikusmûvész kiállítása
Idõpont: 2021. május 26. 17:00
A kiállítást megnyitja: Szemadám György festõmûvész, író.
A megnyitóünnepség ingyenes és nyilvános.
A kiállítás megtekinthetõ: 2021. június 26-ig (keddtõl
szombatig, 9.00–17.00 óra között).
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (4400 Nyíregy-
háza, Selyem u. 12.) és Pál Gyula Terem (4400 Nyír-
egyháza, Vay Ádám krt. 18.).

Az év természetfotósa 2020 kiállítás
Idõpont: 2021. május 27. 10:00
A kiállítást megnyitja: dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza
MJV alpolgármestere.
A kiállítás megtekinthetõ: 2021. június 27-ig.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

Cirko Filmnapok – Ideje moziba menni
Idõpont: 2021. május 27-28. (csütörtök, péntek)
2021. május 27. 15.10: Miért jó moziba járni.
Drabancz M. Róbert bevezetõ elõadása.
Részletes program: www.krudymozi.hu.
Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi (4400 Nyíregyháza,
Országzászló tér 8.).

A Mandala Dalszínház nemzeti összetartozás napi
megemlékezése

Idõpont: 2021. június 5., 16.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

„Hiszek egy hazában” – zenés történelmi gálamûsor.
Vendégmûvész: Varga Miklós.
Közremûködik a Szabolcs Néptáncegyüttes.

Kicsi Gesztenye Klub
Idõpont: 2021. június 6. I. elõadás: 11:00–12:00, II.
elõadás: 15:00–16:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

Kicsi Nagykövet
Idõpont: 2021. június 13.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

Acélmagnóliák
Nõk búra alatt – két részben, a Veres1 Színház elõ-
adásában
Idõpont: 2021. június 18. 19:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

Soulistic – Malek Andi Gospel Tour
Idõpont: 2021. június 25. 19:00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

Primavera elõadás

Idõpont: 2021. június 26.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (4400 Nyír-
egyháza, Szabadság tér 9.).

14 MAGYARORSZÁGI AGÓRA NYITOTT MEG, KÖZTÜK
A VÁCI MIHÁLY KULTURÁLIS KÖZPONT IS!

TDM FELHÍVÁS: ITT A LEHETÕSÉG, TE IS SZEREPELHETSZ
NYÍREGYHÁZA ÚJ IMÁZSFILMJÉBEN!

Készítsük el közösen Nyíregyháza imázsfilmjét! Mu-
tassuk meg országnak-világnak, hogy mennyire szeret-
hetõ és szuper hely a mi városunk!

Ha érdekel a filmforgatás világa és szívesen közremû-
ködnél Nyíregyháza új turisztikai filmjének elkészítésé-
ben, akkor rád van szükségünk!

Természetes, kedves és bájos karaktereket keresünk,
akikrõl sugárzik, hogy szeretnek Nyíregyházán élni.

Akiket várunk:
– 10–12 év körüli, talpraesett lányok és fiúk.
– 60 év körüli férfi.
– 3 fõs család (szülõk 30–35 év körüliek) 5 év körüli

kisfiúval.
– 20 év körüli, hosszú hajú lány, aki tud háton úszni.
– Életvidám 60+ szenior hölgyek.
– 25 év körüli, hosszú hajú jógás lányok.
– 28 év körüli szülõk kisbabával.
– 40+ férfi, üzletember karakterhez.

SEGÍTSÉG TINIKNEK
A KÖNYVTÁRBAN

– 28 év körüli szerelmespár.
– 30–60 év közötti baráti társasághoz szereplõk.
– 28–30 év körüli férfiak.
– 20 év körüli fiúk és lányok, akik vidámak, lazák és

talpraesettek.
 

A forgatásra 2021. június 1-2-án kerül sor, melyre a je-
lentkezéseket a karakter megjelölésével 2021. május 24-
ig várjuk a tdm@nyiregyhaza.info.hu e-mail-címre. Kér-
jük, hogy az e-mailhez csatoljatok fotókat (arckép + egész
alakos) és elérhetõségeket (e-mail, telefon), valamint tün-
tessétek fel az életkorotokat, cipõ- és ruhaméreteteket!

Zenével, tánccal nyitott meg a nyíregyházi Váci Mihály
Kulturális Központ. A szabolcsi megyeszékhellyel párhu-
zamosan az ország 14 közmûvelõdési agórája tehette ki
szombattól a nyitva táblát. Az országos nyitás azt jelenti,
hogy a mûvelõdési házak újra szervezhetnek programo-
kat, koncerteket, színházi elõadásokat és fogadhatják a
mûvészeti csoportokat, legyen szó fellépésekrõl vagy a

próbákról. Az országos online megnyitó után dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza MJV alpolgármestere és Mészáros Szi-
lárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója mon-
dott ünnepi beszédet, majd a magyarországi
agórahálózatot bemutató rollup-kiállítás megtekintése
elõtt  fellépett  a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar,  a Nyír-
egyháza Táncklub  és az  Igrice Néptáncegyüttes is.

Nincs, aki elkísérjen a könyvtárba? De szeretnéd
látni megújult tereinket, a Kultúrkuckót és a Kép-
regénytárunkat? Itt a megoldás!

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület tagjai ön-
kéntesen vállalják kíséretedet az intézményünkben,
hiszen 18 év alatti látogatóinkat csak védettségi igazol-
vánnyal rendelkezõ felnõtt kíséretében engedhetjük be.
Az egyesület tagjai kedvesek, közvetlenek és jófejek,
de a könyvtáros kollégák is a segítségedre lesznek.

Szeretnénk, ha többet lógnátok a könyvtárban, mert
ez egy szuper hely és olvasni menõ!

Várunk benneteket szeretettel május 17-tõl, hétköz-
naponként 13.00 és 18.00 között!

Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

DR. BARTÓK JENÕ, AZ ISKOLAALAPÍTÓ LELKÉSZ
Dr. Bartók Jenõ 1869. július 4-

én született Sárközújlakon. 1892-
ben Kolozsvárott bölcsészdoktorá-
tust és 1896-ban Debrecenben te-
ológiai magántanári képesítést
szerzett. Lukács Ödön 1896. már-
cius 1-jén bekövetkezõ halálával
a templom építését szorgalmazó
és megvalósító lelkészét gyászol-
ta a református gyülekezet. Az õ
örökébe lépett dr. Bartók Jenõ, akit
1897. május 16-án iktattak be lel-
készi hivatalába.

Azon a 124 évvel ezelõtti máju-
si napon lobogódíszbe öltöztetett
templom, paplak és új iskolaépü-
let várta Kis Áron püspököt Debre-
cenbõl, a beiktatási szertartást vég-
zõ Görömbey Péter esperest, a gyü-
lekezet tagjait és a meghívott ven-
dégeket. A nagytiszteletû esperes úr
beszédében elõbb megemlékezett az elhunyt lelkipász-
tor érdemeirõl, majd felvázolta az új lelkészre váró fel-
adatokat, akinek ezt követõen átadta az egyház jelvé-
nyeit: a templom kulcsát, egy ezüst pohárt és egy díszes
kötésû, ezüst kapcsos bibliát. Az igehirdetést már a fris-
sen beiktatott lelkész tartotta, „oly népszerû nyelven, szó-
noki ihletettséggel oly szépen adta elõ, hogy lekötelezte

maga iránt az összes hallgató kö-
zönséget”. A régi magyar szokás
szerinti magnum áldomást a Ko-
rona éttermében, 150 fõre terített
asztalok mellett tartották meg.

Ezen ünnepi napot követõen
csaknem fél évszázadon át szol-
gálta gyülekezetét és városát dr.
Bartók Jenõ. A kezdeményezésé-
re 1902-ben felállították a refor-
mátus lányinternátust, amely az
1926-ban alapított Kálvineum
alapjait képezte. Õ hozta létre a
ma is mûködõ Magdaléneumot. A
neveléstudomány elkötelezettje-
ként nevéhez fûzõdik továbbá a
115 évvel ezelõtt alapított Polgári
fiúiskola is, amely 1906 szeptem-
berében nyitotta ki kapuit. 1927-
ben emeletesre bõvítették a Kál-
vin téren ma is álló református ele-

mi iskola épületét. Pártolta a helyi Keresztyén Ifjúsági
Egyesületet, amelynek díszelnöki tisztségét is ellátta.
1931-ben megválasztották a városi képviselõ-testület tag-
jává. 1944-ben nyugalomba vonult. 1953. március 2-
án hunyt el, sírja az Északi temetõben található.
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