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Puskás Peti, a népszerû énekes, szí-
nész, mûsorvezetõ nyíregyházi szín-
házi próbái közben, mint elhivatott
természetvédõ vállalta, hogy fát ül-
tet el dr. Ulrich Attila alpolgármes-
terrel a Bujtosi Városligetben.

PUSKÁS PETI A BUJTOSI VÁROSLIGETBEN
KANADAI ÁMBRAFÁT ÜLTETETT

ÚJRAINDULÓ SZAKRENDELÉSEK ÉS ELÕJEGYZÉSEK A KÓRHÁZBAN
Ahogy fokozatosan csökken a pandémiás betegek száma Magyarországon, egyre több

lazítást rendelnek el a kórházakban is. 1. június 7-étõl, hétfõtõl fokozatosan újraindulnak az
I. Belgyógyászati Osztályhoz tartozó speciális szakrendelések a Jósa András Oktatókórház
citromsárga Belgyógyászati Tömbjének földszintjén. A szakrendelésekre az alábbi telefon-
számokon kérhetõek elõjegyzési idõpontok: Nephrológiai és Hypertonia szakrendelés: 2007-
es mellék; Belgyógyászati Érszakrendelés (értágítós infúziós kezelések): 1271-es mellék;
Gasztroenterológiai szakvizsgálat, illetve alsó és felsõ tükrözések: 2384-es és 2385-ös mel-
lék. 2. újraindultak a sebészeti szakrendelések a Jósa András Oktatókórházban, elõjegyzés
szükséges. Idõpontot a 06-20/386-9555-ös számon lehet kérni, munkanapokon 9 és 14 óra
között. 3. Az ortopédiai osztály újraindításával, a járványügyi szabályok betartása mellett,
lehetõség nyílik a korábban elmaradt mûtétek elvégzésére. Új mûtéti idõpont kijelölésére,
kérik, jelentkezzenek az ortopédiai szakrendeléseken. Az ortopédiai szakrendelésekre a
06-42/599-701-es vagy a 06-42/599-702-es telefonszámon lehet idõpontot egyeztetni.

JÓNAK ÍGÉRKEZIK A NYÁR A SZÁLLODAI FOGLALÁSOK ALAPJÁN
Lassan elõre ki lehet tenni a „telt ház” táblát idegen-

forgalmi szempontból Nyíregyházára. Néhány városi (s
nem csak sóstói) szállodánál érdeklõdtünk a foglaltság-
ról, s mindenhonnan azt a választ kaptuk: a nyári szezon
kifejezetten biztatónak tûnik, azaz továbbra is rengete-
gen kíváncsiak ránk.

A Hotel Pagony egy percre sem zárt be a koronavírus-
világjárvány idején, ami kuriózumnak számít. Mindig az
aktuális járványügyi szabályokat betartva, az engedélye-
zett feltételek mellett fogadták és szolgálták ki azokat az
üzleti vendégeket, akiket Nyíregyházára szólított a mun-
kaügyi kötelezettség. Tárbály István tulajdonos kérdésünkre
kiemelte, ezért nem engedtek el kollégákat, a teljes lét-
számot megtartották akkor is, mikor csak egy-két szobá-
ban volt vendég. A tavalyi, elsõ hullám után a nyár vi-
szonylag erõs volt, ám most, már júniusban 50 százalék-
kal magasabb a foglaltság a tavalyi hasonló idõszakban
ténylegesen realizált forgalomhoz képest, s az elõfoglalá-
sok is jóval elõrébb tartanak, mint 2020-ban.

SZINTE MÁR MOST MEGTELT
A Nyíregyházi Állatpark vonzereje továbbra is óriási,

az adatokból egyértelmûen látszik, hogy június 20-a után
indul be igazán a belföldi turizmus. – Mindhárom állat-
parki szálloda, tehát a Hotel Pangea, a Hotel Dzsungel és
az Ózoon Hotel 90 százalékban már most megtelt július-
ra és augusztusra, s azt reméljük, az állatkerti látogatási
szokások is ezt a trendet fogják követni – tette hozzá Gaj-
dos László, Magyarország egyik leglátogatottabb turiszti-
kai desztinációjának igazgatója.

NAGY AZ ÉRDEKLÕDÉS
A nemrégiben átadott Hunguest Hotel Sóstótól is ha-

sonló tendenciáról kaptunk hírt. – A július a telt házhoz
közelít és az augusztus is „szorosan a nyomában van”,
kedvezõek a foglalásaink, nagy az érdeklõdés, a kereslet
Nyíregyháza iránt – válaszolta kérdésünkre Cséplõ Zol-
tán, Nyíregyháza legnagyobb kapacitással bíró szállodá-
jának igazgatója.

A BELVÁROS IS VONZÓ
A Hotel Koronában a napokban három szobát egyben már

nem tudtak kiadni, hiszen a nyári foglalási rendszer szinte telt
házas júniustól, csoportok is érkeznek. – Meglepetésünkre és
örömünkre a tavalyihoz képest sokkal magasabb a foglalási
ráta, melyben láthatóan a kormányzati intézkedések is segíte-
nek, hiszen az elõrendelések jelentõs része a belföldi turiz-
mushoz köthetõ – jegyezte meg Nádasdi István tulajdonos.

KEDVELT CÉLPONT VAGYUNK
– Örömmel tapasztalom, hogy az élénkülõ belföldi tu-

rizmusnak továbbra is kedvelt célpontja Nyíregyháza a szál-
lodafoglalások alapján. S ne feledjük, hogy a tavalyi, nehéz
pandémiás esztendõben is az országos átlagnál kisebb volt
városunkban a forgalom visszaesése, valamint a TOP 20-
ba is bekerültünk a leglátogatottabb települések listáján.
Reméljük, ez a kedvezõ tendencia megmarad, amit az új
attrakcióink is erõsítenek – értékelt Furkóné Szabó Marian-
na, a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A  Hõsök terén magasodik június 4-étõl a nemzeti összetartozás emlékmûve. A nyíregyházi kötõdésû Makoldi Sándor
szobrászmûvész bodrogkeresztúri mûhelyében nyerte el végsõ formáját az életfát mintázó, magyar motívumokkal tel-
jes, az összetartozásunkat kifejezõ alkotás. Részletek a 13. oldalon.
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FOCI EB ÓRIÁSI LEDFALAKON, NYÍREGYHÁZA KÉT PONTJÁN!
Június 11-én 21 órakor Rómában az Olaszország–Tö-

rökország mérkõzéssel kezdõdik a 16. labdarúgó Euró-
pa-bajnokság, amely július 11-én a londoni Wembley Sta-
dionban sorra kerülõ döntõvel fejezõdik be. Közben he-
lyet adnak a meccseknek olyan nagyvárosok, mint Buda-
pest, München, Baku, Szentpétervár, Koppenhága, Bu-
karest, Amszterdam, Sevilla és Glasgow is. A magyar fõ-
városban, a Puskás Arénában három csoportmérkõzést
és egy nyolcaddöntõt játszanak majd. De nem csak ennyi-
bõl vagyunk érintettek: 2020. november 12-én  ugyanis
Izlandot 2–1-re legyõzte a magyar válogatott, ezzel pe-
dig kiharcolta az Európa-bajnokságon való szereplés jo-
gát, vagyis a mieinknek is szurkolhatunk majd, ráadásul
akár óriási ledfalak elõtt, Nyíregyháza több pontján is.

SZABADTÉRI SZÍNPAD: MAGYAR MECCSEK

Csakúgy, mint 2016-ban, a Móricz Zsigmond Színház
most is szeretettel invitálja a focirajongókat a Rózsakert
Szabadtéri Színpadra, egy nagy közös szurkolásra, ahol
az élményt egy óriás ledfal garantálja majd. Belépõjegy
(helyfoglalás érkezési sorrendben):  1000 forint, mely 1
korsó sör árát is tartalmazza. A rendezvények csak érvé-
nyes védettségi igazolvány birtokában látogathatók.

rosi Jégpályán! Szurkoljunk közösen kedvenc csapatunk-
nak a labdarúgó Európa-bajnokság
teljes ideje alatt! Eb Szurkolói Cent-
rum vár mindenkit Nyíregyháza
központjában, a Városi Jégpályán!
A fociélményt egy 16 négyzetmé-
teres óriás ledfal biztosítja! A ren-
dezvények védettségi igazolvány
nélkül is látogathatók.

VÁROSI JÉGPÁLYA: SZURKOLÓI CENTRUM

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a
Nyíregyházi Sportcentrum bemutatja: Eb-meccsek a Vá-

KÖZVETÍTÉSI IDÕPONTOK A SZABADTÉRIN:
2021. június 15., kedd 18:00 MAGYARORSZÁG–PORTUGÁLIA mérkõzés
2021. június 19., szombat 15:00 MAGYARORSZÁG–FRANCIAORSZÁG mérkõzés
2021. június 23., szerda 21:00 MAGYARORSZÁG–NÉMETORSZÁG mérkõzés

SZOMBATON NYIT A PARKFÜRDÕ
Szombaton reggel kinyit a sóstói Park-

fürdõ is, így már teljes a nyíregyházi für-
dõkínálat. Kedvez az idõjárás, és várják a
külföldi, elsõsorban szlovák vendégeket is.
Számítanak arra, hogy a járvány miatt sok
nyíregyházi és megyebeli nyaraló is az
Aquarius látogatója lesz. Változatlan áron,
minden eddiginél szebb környezetben nyit-
ják hétvégén a kapukat a védettségi iga-
zolványt felmutatók elõtt.

Éjszakai fürdõzésrõl, a serfesztrõl,
aquazumbáról és szabályokról, kedvezmé-
nyekrõl, nyári programokról és felújításról
szólt a vezérigazgató tájékoztatója a hét-
végi nyitány elõtt. Nyitva már a Tófürdõ, a
Júlia, az Élmény-, illetve a Parkfürdõ 50
méteres medencéje, szombattól pedig tel-
jes lesz a kínálat.

A HÉTVÉGE A KICSIKRÕL SZÓL

– Hála Istennek, Nyíregyházán sok für-
dõ van, úgyhogy minden hétre jut egy für-
dõnyitás. Hétvégén megnyit a Parkfürdõ is,
az Aquarius Élmény- és Parkfürdõ most már
teljes egészében látogatható lesz. Ráadá-
sul mivel általában mindig a gyermeknap
környékére szoktuk idõzíteni ezt a nyitást,
így nálunk most hétvégén is gyereknap lesz.
Animációs programok és csillámtetoválás
a gyereknapi fürdõajándék, szombaton és
vasárnap pedig minden 10 év alatti ingyen
látogathatja az Élmény- és Parkfürdõt. A
szülõktõl csak annyit kérünk, hogy a gye-
rek lakcímkártyáját hozzák magukkal, mert
az alapján tudják igazolni az életkorát. Lé-
nyegében a szezonban jelenleg ugyanazok
a szabályok érvényesek a Parkfürdõre is,
mint az Aquarius Élményfürdõre – tájékoz-
tatott dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógy-
fürdõk Zrt. vezérigazgatója.

Vagyis 18 éven felüliek csak oltási iga-
zolvánnyal mehetnek be, és õk kísérhetik

a 18 éven aluli fiatalokat igazolvány nél-
kül. A szezonban aquazumba és aquatorna
áll a vendégek rendelkezésére.

AKVÁRIUM VÁRJA A GYEREKEKET

– Természetesen a szokásos karbantar-
tási munkákat elvégeztük. Elég nagy me-
dencéket kezelünk, a csempeburkolatok ja-
vítását, a fugázásokat elvégeztük. Ami fon-
tosabb, hogy a gyermekmedence környe-
zetében a régi Robinson-sétány átalakult,
most egy akvárium várja a gyerekeket kis
játszótérrel. Igyekeztünk minél nagyobb na-
pozófelületeket kialakítani.  A szülõk ért-
hetõ igénye, hogy minél közelebb tudja-
nak lenni a medencéhez, felügyelni tudják
a gyermeküket – folytatta a vezérigazgató.

A 10 hektárnyi zöldfelület és a számta-
lan medence a karbantartási idõszak után
is mindennapos feladatot ad a fürdõ dol-
gozóinak. Folyamatban van a város gyógy-
helyfejlesztési beruházása, amely érint né-
hány meglévõ parkolóhelyet is, az önkor-
mányzat éppen ezért új parkolóterületet
nyitott a Sóstói Múzeumfalu szomszédsá-
gában. Július közepén a Sportcentrummal
közösen rendezik a Strandfoci tornát, majd
augusztus elsõ hetében ismét lesz serfeszt,
a Krúdy-sétányon.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Reméljük, lesz okunk örömre idén is
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FONTOS ÜGYEKBEN EGYEZTETTEK AZ IDÕSÜGYI TANÁCS ÜLÉSÉN
Hosszú idõ után ismét ülésezett az Idõsügyi Tanács. A

pandémia alatt elkészült az éves programterv, melyben
szerepelnek pályázatok, kiállítások, kihelyezett ülés a
Kállay-kúriában és õszi látogatás az Atlétikai Centrum-
ban. Természetesen egészségügyi beszámoló is elhang-
zott a szûrõvizsgálatok lehetõségérõl vagy a Szociális
Gondozási Központ aktuális helyzetérõl.

Az elsõ szó a köszöneté, a második az örömé, hiszen
mindannyian megvagyunk és itt vagyunk, sõt egészsége-
sek vagyunk – kezdte mondandóját az Idõsügyi Tanács
titkára. Nagy szó, hiszen elsõsorban az idõs korosztályt
veszélyeztette leginkább a Covid.

– Abban a pár hónapban, amikor nem tudtunk talál-
kozni, minden hónapban felhívtam a tagokat, és érdek-
lõdtem a hogylétükrõl. Kicsit ébren tartottam bennük azt,
hogy túl leszünk rajta, és fogunk találkozni – fogalmazott
Telepóczkyné Farkas Márta, az Idõsügyi Tanács titkára.

A kulturális témák között két népszerû ügyrõl is egyez-

tettek, melyek szervezése vagy meghirdetése is a napi-
rendek között szerepelt. Az Alkotó Idõsek, illetve az Élet-
történetek sorozat alkotásainak utólagos díjazása is szóba
került.

– Az Alkotó Idõsek és az Élettörténetek pályázat kiírása
is aktuális. Hála Istennek ezekre eddig mindig több tucat
pályamunka érkezett, bízunk benne, hogy ez így lesz a
jövõben is – nyilatkozta dr. Ulrich Attila alpolgármester.

ÚJRAINDULÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK

Tájékoztatót tartott a járványügyi helyzetrõl az alapel-
látási igazgatóság vezetõje, és szólt az újrainduló egész-
ségügyi szolgáltatások rendjérõl is.

– Nagyon jól teljesített mindenki, és az alapellátás ol-
daláról azt lehet mondani, hogy a praxisközösségek bein-
dulásával várható az, hogy a háziorvosaink – a felnõtt és
gyerek háziorvosok is természetesen – 2x2 órás, úgyne-
vezett prevenciós, egészségmegõrzõ, egészségmegtartó
órákat fognak beépíteni az alapellátás rendszerébe, a vá-
rókban, ahol egészséges emberekkel fognak konzultálni a
háziorvosaink. Így nyilván a korosabbak is ugyanezeket a
rendeléseket majd igénybe tudják venni – tájékoztatott
Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
vezetõje.

Türelemre intett mindenkit az igazgató a szûrések in-
dulásának hírére, hiszen amikor elindulnak a szûrõvizs-
gálatok, nyilván tömegek rohanják majd meg az intézmé-
nyeket.

ÉRDEKLÕDHETNEK A FELSZABADULÓ
HELYEKRÕL

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ igazgató-
ja mindennapi munkájukról tartott beszámolót. Elmond-
ta, hogy kihasználtak kapacitásaik, persze az idõsek élet-
korának velejárója, hogy folyamatosan elérhetõk felsza-
baduló helyek, melyrõl a központ honlapján tájékozód-
hatnak, illetve a Vécsey köz 2. szám alatti épületben sze-
mélyesen is érdeklõdhetnek a szolgáltatások átjárhatósá-
gáról.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A MAGYAR KÖZÚT IDÉN IS FEJLESZT NYÍREGYHÁZÁN
ÉS KÖRNYÉKÉN

Az arra járók hónapok óta tudják, hogy elkezdõdött a
Tiszavasvári úti felüljáró komplex rekonstrukciója a Ma-
gyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában, mely az ön-
kormányzat kérésére gyalog-kerékpárúttal szélesítve ké-
szül el 1,7 milliárd forintból. Ám nem ez az egyetlen fej-
lesztés a cég égisze alatt idén. Dr. Kovács Ferenc polgár-
mester több ízben is posztolt a bokortanyai bekötõutak
felújításáról, s most az egyik helyszínen szemlét is tartott
a cég megyei igazgatójának társaságában, így még több
2021-es terv került napvilágra.

Ezek közül az alábbiakban fõként azokat emeljük ki,
amik Nyíregyházára és közvetlen környezetére vonat-
koznak. Elõzetesként annyit, hogy a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. – tájékoztatásuk alapján – a megyében a
kezelésébe tartozó 2267 km közúthálózat üzemelteté-

21 KM BURKOLATJAVÍTÁS MEGYESZERTE

– 2021-ben a megyében a hazai finanszírozású Magyar
Falu Program keretei közt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
saját kivitelezésében kistelepüléseket érintõ leromlott ál-
lapotú utak nagy felületû burkolatjavítási munkáit végzi –
tájékoztatott a cég megyei igazgatója, Óvári László. A prog-
ram elsõsorban a mellékutak helyreállítását célozza meg
– ezzel a vidék népességmegtartása szempontjából kiemel-
ten fontos összekötõ- és bekötõutak rendbetételére van
lehetõség. A beavatkozásoknak köszönhetõen a megyé-
ben több mint 21 km hosszú útszakaszon javul jelentõsen
a burkolat, válik homogénné.

BIZTONSÁGOSABB A RÓKABOKORI
BEKÖTÕÚT

E program keretei között újul meg Nyíregyháza térsé-
gében a 35127 sz. Rókabokori bekötõút bõ két kilométer-
nyi szakasza. Mivel a burkolat szélessége 4 méter, így a
kétirányú közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében
mindkét oldalon nemesített mészkõzúzalékos, tömörített
padkát építenek ki.

ANTALBOKOR ÉS ZOMBORIBOKOR FELÉ

Társaságuk a fenntartási munkái során is végez nagy
felületû, összefüggõ burkolat-karbantartási munkákat,
melyre idén közel 720 millió forintot fordítanak, ami kö-
zel 18 000 tonna aszfalt bedolgozását teszi lehetõvé 19
km hosszon. Ezen munkák során újult meg a közelmúlt-
ban a 36134 sz. Antalbokor bekötõút közel másfél kilo-
méternyi szakasza. Az aszfaltozási munkák befejezése után
a padkát is rendezték, valamint tartós burkolati jeleket fes-
tettek fel. Hasonlóan újult meg a 36135 sz. Zomboribokor
bekötõút is közel 800 méteren.

FOLYTATTÁK BUTYKÁNÁL

Megújult továbbá a 4925 sz. Újfehértó–Nyíregyháza ök.
út másfél kilométeres szakasza, Butyka településrész tér-
ségében, a korábbi évben megújított részhez kapcsolód-

va, annak folytatásaként, a már fentebb említett padka-
rendezéssel és burkolatijel-festéssel.

ÚJABB NYÍRSZÕLÕSI RÉSZ

A Magyar Falu Útfelújítási Program 2021. évi munkái
keretében 49 útszakasz felújítását tervezik elvégezni össze-
sen 98,7 km hosszban, 11,02 milliárd forint értékben.
Nyíregyháza közvetlen vonzáskörzetében ez az alábbi utat
érinti: a 3822 j. Nyíregyháza–Kótaj ök. út két szakaszát
közel két és fél kilométeren (tehát a Nyírszõlõsi úton).

KONZORCIUMBAN A KÖZÚTTAL

– Ezekbõl a fejlesztésekbõl is látható, hogy a külterületek-
re is nagy hangsúlyt fektetünk – jelezte a szemlén dr. Kovács
Ferenc. A polgármester hozzátette, a Magyar Közút az ön-
kormányzat számára kiemelt stratégiai partner. – A folyama-
tos együttmûködés újabb fázisai, hogy velük konzorcium-
ban valósítjuk meg a közeli jövõben a következõ projekte-
ket: a Tiszavasvári út – Derkovits utcai csomópont átalakítá-
sát kanyarodó sávokkal, jelzõlámpákkal, a hímesi körforgal-
mat a Kótaji út – Stadion utcánál, valamint a Belsõ körút –
László utca keresztezõdésében a jelzõlámpás csomópont
kiépítését.                                      (Szerzõ: Tarczy Gyula)

Az Alkotó Idõsek c. pályázatra az alkotásokat 2021.
július 27. és 31. között lehet leadni a Városi Galériá-
ban, majd a kiállítás megnyitójára 2021. augusztus 5-
én kerül sor. Az Élettörténetek pályázat anyagainak
beküldési határideje:  2021. június 30. A „Meséld el
nekem...” c. pályázatra a 2019-ben benyújtott mûvek
díjazására a járványhelyzet miatt nem kerülhetett sor,
ezért a tervek szerint 2021. június 28-án tartják meg.

sét, karbantartását, fenntartását a rendelkezésre álló erõ-
források maximális kihasználásával végzi. A közel 32 000
km hosszú országos közúthálózaton 2010 óta összesen
mintegy 5500 kilométernyi út újulhatott meg, a felújítá-
sok a következõ idõszakban is kiemelt prioritással foly-
tatódnak.

Dr. Ulrich Attila és Telepóczkyné Farkas Márta

Óvári László megyei igazgató és dr. Kovács Ferenc
polgármester a sajtótájékoztatón
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári gyermekétkezte-

tésének igénybevételérõl

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

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:
a) a bölcsõdében, minibölcsõdében bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben

részesülõ gyermekek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának idõtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet idõtartamára esõ valamennyi munka-
napon keresztül (2021. június 16. napjától 2021. augusztus 31. napjáig) ve-
hetõ igénybe

azok számára, akik az önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták
vagy a nyári szünet idõtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális
és Köznevelési Osztályához.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyári szünet idõtartama alatt
az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a szülõ/törvényes képviselõ figyelmét, amennyiben nem kí-
vánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen
Hatóságomat mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen
történõ táborozása, illetve egyéb okból történõ akadályoztatása esetén az étkezést
nem tudja igénybe venni, azt szíveskedjen annak megkezdése elõtt 3 nappal a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A)
felé jelezni.

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

Nyíregyháza, 2021. június 5.
Dr. Krizsai Anita s. k.

osztályvezetõ

(x)

Így éljen teljes életet idõs korban is!
Nyugdíjas éveinket mind a saját ottho-

nunkban, megszokott környezetünkben
képzeljük el. Abban az otthonban, amit egy
élet munkája során építettünk fel, emlékek
sora köt oda bennünket. Azonban
ahogy haladunk elõre a kor-
ban, egyre gyakrabban
vesszük észre, hogy keve-
sebbet tudunk már vállalni,
nehezebb a környezetünk
rendben tartása, megterhe-
lõ az ügyek intézése, hamarabb elfáradunk.
Egyre inkább elérhetetlennek tûnik a füg-
getlenségünk fenntartása.

A BTESZ, a Baptista Tevékeny Szeretet
Misszió házi segítségnyújtás szolgáltatását
éppen azért hoztuk létre, hogy nyugdíjas-
ként se kelljen Önöknek feladniuk az önál-
lóságukat. Segítünk azokban a feladatok-
ban, amelyek az idõs emberek számára ne-
hézséget okoznak, így továbbra is méltó
életszínvonalon élhetnek a saját otthonuk-
ban. Szolgáltatásunk országszerte több te-
lepülésen, többek között Nyíregyházán is
elérhetõ.

Célunk, hogy az idõs vagy megromlott
egészségi állapotú embereknek segítséget és
támogatást nyújtsunk, hogy ezáltal fenntart-
hassák a saját, megszokott életvitelüket, mi-

közben szakszerû támogatásban ré-
szesülnek. A szolgáltatásunk-

kal élõ személyek a megszo-
kott lakókörnyezetükben
kapják meg az élethelyzeti
sajátosságaiknak megfelelõ,
személyre szabott rendsze-

res és biztonságos ellátást.
A szakképzett gondozóink minden alka-

lommal a szakmai elvárásoknak legmagasabb
szinten eleget téve látják el a feladataikat. A
fizikai és lelki tanácsadással, támogatással is
együtt járó szolgáltatást hétköznapokon igény
szerint több órában is igénybe vehetik a se-
gítségre szorulók. Az itt zajló feladatellátás
elsõsorban a gondozott személy közvetlen
ellátása (egészségi-fizikai állapot szinten tar-
tása, javítása, tisztálkodásban, higiénés tevé-
kenységek ellátásában történõ segítségnyúj-
tás), a lakókörnyezete rendben tartása (taka-
rítás), a napi szükségleteinek beszerzése
(bevásárlás, gyógyszerelés) köré csoportosul.

Kik vehetik igénybe a
házi segítségnyújtást?

A nyugdíj nagyságától függõen megálla-
pított, már akár 200 Ft/óra térítési díjért
igénybe vehetõ szolgáltatásunkat saját ott-
honukban élõ idõskorú személyek, az egész-
ségi állapotuk miatt rászoruló egyének, to-
vábbá szenvedélybeteg, pszichiátriai prob-
lémákkal küzdõ vagy fogyatékossággal élõ
emberek, valamint szomatikus állapotukból
adódóan segítséget az önálló életvitel fenn-
tartásában igénylõk kérhetik. További infor-
mációkért hívja ingyenesen a Baptista Te-
vékeny Szeretet Misszió zöldszámát: 06-80/
900-368. Segítünk. Szeretünk. BTESZ.

RENDSZÁM NÉLKÜLI GÉPKOCSIK: FOLYAMATOSAK
A LAKOSSÁGI BEJELENTÉSEK

Mint ahogyan arról már legutóbbi lapszámunkban is
beszámoltunk, a Közterület-felügyelet június 7–11. kö-
zött akciót tart Nyíregyházán. Ennek célja, hogy felderít-
sék a város közterületein tárolt hulladékká vált, rendszám
nélküli jármûveket. Az akció hírére azóta is folyamato-
san érkeznek a lakossági bejelentések a felügyelet tele-
fonszámára, mert bizony nem egy olyan gépkocsi van a
város területén, ami már hosszú ideje nem mozdult, és
foglalja a parkolót az ott lakóktól.

A Közterület-felügyelet nemcsak most, hanem minden
évben kiemelt figyelmet fordít a hatósági jelzéssel nem
rendelkezõ gépjármûvekre, ugyanis ezek amellett, hogy
rontják a város képét, parkolóhelyeket foglalnak el. Bod-
rogi László felügyeletvezetõ megkeresésünkre a tavalyi
számokat illetõen elmondta: 20 rendszám nélküli gépko-
csit szállítottak el helyi közútról, ebbõl 6-ot kiváltottak, a

többit elbontották, hat hónap tárolás után, 34 esetben pe-
dig eljárást kezdeményeztek, forgalmi rendszámmal ren-
delkezõ hulladékká vált gépkocsi esetében.

Idén már 4 rendszám nélküli gépkocsit szállítottak el,
és ebbõl eddig csak egyet váltottak ki, három gépkocsit
még tárol a Közterület-felügyelet. Forgalmi rendszám-
mal rendelkezõ autók esetében pedig 8 alkalommal kez-
deményeztek eljárást. Az pedig, hogy hány ilyen gépko-
csi van még a városban, ezen a héten, az akció során
kiderül.

– Kevés a rendszám nélküli roncs. A rendszámmal ellá-
tott gépkocsi esetében nehéz megállapítani a roncs jelle-
get, különösen most, a pandémia idején, hiszen annak a
gépkocsinak, amelyiknek most lejárt a mûszaki engedé-
lye a forgalmi szerint, a veszélyhelyzet végéig ennek elle-
nére érvényesnek kell tekinteni azt. Hulladéknak kinézõ
gépkocsi, amelyet a lakosság bejelent, jellemzõen ilyen
mûszakival rendelkezik. De kifejezetten rendszám nélkü-
li roncs gépkocsit inkább családi házas övezetben talá-
lunk.

TEGYENEK BEJELENTÉST!

A Közterület-felügyelet kéri a lakosságot, ha környeze-
tükben tudnak ilyen gépjármûrõl, tegyenek bejelentést
telefonon a nap 24 órájában hívható 42/414-118-as ügye-
leti számon, elektronikus úton a kozterulet.felugyelet@nyir-
egyhaza.hu e-mail-címen, vagy személyesen, az ügyfél-
szolgálaton hivatali ügyfélfogadási idõben a Bethlen Gá-
bor utca 1. szám alatt, illetve bármelyik szolgálatban lévõ
közterület-felügyelõnél.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– A rendszámmal ellátott, mûszakival nem rendel-
kezõ autók esetében az üzembentartó ellen eljárást kez-
deményezünk. Magánszemély esetén maximum 200
ezer forint a kiróható bírság összege, cégek esetén pe-
dig kétmillió forint. A rendszámmal nem rendelkezõ
gépkocsi szélvédõjén a felügyelõ értesítést hagy, mely-
ben tájékoztatja a gépkocsi üzembentartóját, hogy szál-
lítsa el az autót, helyezze forgalomba vagy kössön rá
közterületbérleti szerzõdést. Az ügyintézésre tíz nap

áll rendelkezésére, amennyiben ezalatt az idõ alatt nem
teszi meg, akkor elszállítjuk a gépkocsit. Maximum hat
hónapig tároljuk az autókat, addig az üzembentartó
kiválthatja jármûvét a szállítási és a tárolási költség
megfizetése után, ezt követõen bontóba kerül. Ha az
üzembentartó eddig nem váltja ki a jármûvet, az el-
szállítási és a 183 napra esõ tárolási költséget akkor is
ki kell fizetnie, ami tetemes összeg, csaknem 300 ezer
forint.

ELÕSZÖR FELSZÓLÍTJÁK
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A JÁRVÁNY ÖSSZES HULLÁMA HATÁSSAL VOLT AZ INGATLANPIACRA
EMELKEDTEK A CSALÁDI HÁZAK ÁRAI

Bár már néhány hónappal ezelõtt is úgy tûnt, hogy az
ingatlanok ára elérte a csúcsot, az elemzõk szerint ez
még mindig nem a tetõpont volt, a következõ hónapokra
további növekedést prognosztizáltak mind az árak, mind
a tranzakciószámok tekintetében. Nyíregyházán a bel-
városi lakások a legkeresettebbek, de Örökösföld is a
népszerûbbek között van.

A járvány összes hulláma hatással volt az ingatlanpiac-
ra, de jelentõsebb megtorpanásról nem beszélhetünk –
foglalta össze az elmúlt idõszak eredményeit Sereginé
Jánvári Enikõ, az Otthon Centrum arany fokozatú otthon-
szakértõje.

SZEPTEMBERBEN MÉG CSÖKKENÉS VOLT
TAPASZTALHATÓ

2020 szeptemberében, a második hullám árcsökkenést
hozott minden típusú ingatlan esetében: az elõzõ három
hónaphoz képest a szeptemberi árak 10 százalékkal vol-
tak alacsonyabbak a társasházi lakásoknál, míg a családi
házaknál nagyságrendileg 4-5 százalék csökkenést tapasz-
talhattunk.

REKORDFORGALOMMAL ZÁRTAK

A 2021-es év viszont jelentõs emelkedéssel indult, mind
a tranzakciószámokat (adásvételeket), mind a fajlagos
négyzetméterárakat tekintve.

Az elsõ negyedévet rekordforgalommal zárta az Ott-
hon Centrum, az adásvételek száma 40 százalékkal volt
magasabb az elõzõ év azonos idõszakához képest. Ez
a növekedési tendencia folytatódott a második negyed-
évben is, mindezek mellett pedig az árak is emelked-
tek.

– A vírushelyzet kedvezõen hatott a Nyíregyháza
környéki kisebb települések ingatlanforgalmára is. A
kedvezõ kormányzati intézkedések és a bezártság
egyre több családot késztet arra, hogy kisebb telepü-
lésen vásároljanak családi házat, a városi árak töre-
dékéért.

Továbbra is a belvárosi lakások a legkeresettebbek, de
Örökösföld sincs igazán lemaradva a belvárosi lakások
mögött – magyarázta az ingatlanszakértõ.

NÉPSZERÛ A BELVÁROS

A különbözõ területek közötti árkülönbségek természe-
tesen kompromisszumra késztetik a vásárlókat. Jósavá-
rosban vagy az Érkertben ugyanazért az árért nagyobb,
többszobás lakást lehet vásárolni, mint például a belvá-
rosban. Családi házakat tekintve Borbánya a sláger az iro-
dához bejelentkezõ keresõk körében.

  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Az OC elemzõitõl kapott legfrissebb adatok sze-
rint májusban ingatlantípusonként az átlagos négy-
zetméterárak a következõk voltak:

– társasházi téglalakás: 334 000 Ft/m2,
– panellakás: 315 000 Ft/m2,
– családi ház: 237 000 Ft/m2.
Átlagosan 10 százalék körüli emelkedés volt a la-

kások eladási árában, míg a családi házak esetében
ez nagyságrendileg 18 százalékra tehetõ az elõzõ év
azonos idõszakához képest.

Fotó: illusztráció
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KULTURÁLIS ÍZELÍTÕ:  EGYRE TÖBB A RENDEZVÉNY NYÍREGYHÁZÁN

VERBUNK NAP A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN
Verbunk napot szerveznek a Sóstói Múzeumfaluban.

A Verbunk táncok a Kárpát-medencében – Hagyományok
Háza elnevezésû program a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Néptánc Egyesület és a múzeumfalu közös ren-
dezvénye. Az érdeklõdõket június 12-én, vagyis ezen a
héten szombaton várják a skanzenben.

A Hagyományok Háza azzal bízta meg a Sz-Sz-B Me-
gyei Néptánc Egyesületet, hogy csatlakozzanak a hagyo-
mányteremtõ, verbunk napi megemlékezéshez. Ez egy
Kárpát-medencei ünnep lesz a jövõben, amelyet a tervek
szerint minden évben megszerveznek majd. – Tíz együt-
tes fog itt megjelenni, ennek a java része nyíregyházi, il-
letve Sz-Sz-B megyei, de lesz egy hajdúsági csapat is De-
recskérõl, illetve a Bodrog táncegyüttes is érkezik Sáros-
patakról. A fellépõk száma több mint 200 fõ – errõl De-
marcsek György, a Nyírség Táncegyüttes mûvészeti veze-
tõje beszélt. 

TÁJEGYSÉGEKRE JELLEMZÕ ÉTELT IS
KÓSTOLHATNAK

A programok között arra is készülnek, hogy minden
együttes hoz majd valamilyen tájegységükre jellemzõ
ételt, amelyet a látogatók meg is kóstolhatnak. Baloghné
Szûcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója ki-
emelte, a rendezvényt a szokásos belépõ megvásárlásá-
val tekinthetik meg azok, akik rendelkeznek oltási iga-
zolvánnyal.

– Ez a környezet megadja az érzésvilágot nemcsak
a táncos, hanem a látogató számára is. A népi építé-
szeti környezet hitelesebbé teszi magát a táncot, és a
porták is élõvé válnak a látogatók számára, úgy érez-

hetik majd magukat, mintha idõutazáson vennének
részt, és végre láthatják, hogyan is éltek, hogyan mu-
lattak, vagy éppen a katonai toborzás hogyan zajlott a
régi idõkben.

A kezdeményezés célja, hogy a magyar verbunkot
visszaemelje abba a magasságába, amely még a katona-
állítás idõszakában volt – errõl már dr. Ulrich Attila al-
polgármester beszélt a rendezvényt ismertetõ sajtótájé-
koztatón.

– Magyarországon, illetve a határon túl 5 helyszínen
rendezik meg ezt a hagyományteremtõ eseményt, nagyon

SZTÁROKKAL INDUL A MANDALA NYÁR
NYÁRESTI PROGRAMOK JÚLIUS 21. ÉS AUGUSZTUS 27. KÖZÖTT A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN

Tíz elõadást tervezett a nyárra a Mandala Dalszínház.
A tavalyi fél nyarat és a mostani szûkített esztendõt is
tekintve a Mandala Nyár a 29. Plusz számot viseli idén.
Saját elõadások és vendégjátékok fogadják a Sóstói Mú-
zeumfaluban a Mandala közönségét július 21. és augusz-
tus 27. között.

Varga Miklós, Bereczki Zoltán, Rudolf Péter, Kálloy
Molnár Péter, Nagy-Kálózy Eszter, Udvaros Dorottya, Mikó
István, Kállay Bori és Teremi Trixi. Csak néhány nagy név
az idei Mandala Nyár fellépõinek listájáról. Csakúgy, mint
ahogyan azt a korábbi években megszokhatták a nézõk,
most is számos sztár és társulat érkezik majd Nyíregyhá-
zára – tájékoztatott Bódis Gábor, a Mandala Dalszínház
igazgatója, aki hozzátette, idén újra visszatérnek a Sóstói
Múzeumfaluba.

FOLYTATÓDIK A HAGYOMÁNY

– Nagyon örülök annak, hogy a Mandala Nyár idén
újra a Sóstói Múzeumfaluban fogadja majd a közön-
séget, mert ezzel egyrészt folytatódik a hagyomány,
másrészt ilyen szempontból is debütálhat majd a fel-
újított faluközpont – tette hozzá dr. Ulrich Attila al-
polgármester.

Július 21. és augusztus 27. között a helyszín tehát az
úgynevezett teraszos lelátó lesz. A várható 6–800 vendég
kényelmesen elfér majd a stabil és a mobil helyeken. A
Mandala elõadások kezdési ideje fél 9. A Dalszínház e
két fél nyarat egynek tekinti, így jövõre lesz a Mandala 30
éves jubileumi esztendeje.

örülök neki, hogy Demarcsek Györgyék gondoltak Nyír-
egyházára és a múzeumfalura, és ide hozzák. Remé-
lem, hogy jó idõ lesz, és sokan kijönnek, hiszen az
biztos, hogy a 3 népzenei együttes, akik a talpalávalót
húzzák, jó hangulatot teremtenek majd itt.

A program második részében egy gálamûsort adnak az
együttesek, amelyekben a verbunk mellett már a csárdást
is bemutatják, a gálamûsor végén pedig 14 zenész együtt
muzsikál, miközben az összes férfi fellépõ, közel százan,
egy közös, nagy verbunkot járnak.

(Szerzõ: Fehér Attila)

MANDALA NYÁR 29. PLUSZ PROGRAMJAI:

2021. augusztus 6. 20.30. Esõnap: augusztus 9. „A sza-
bin nõk elrablása” (zenés bohózat) – MANDALA DAL-
SZÍNHÁZ

2021. augusztus 7. 20.30. Esõnap augusztus 8. „Sze-
relmes rögtönzések”

2021. augusztus 13. 20.30. Esõnap augusztus 14. „Kö-
vek a zsebben” (víg-játék)

2021. augusztus 16. 20.30. Esõnap augusztus 17. „Hi-
szek egy hazában” (zenés történelmi játék) – MANDALA
DALSZÍNHÁZ

2021. augusztus 27. 20.00. Esõnap augusztus 29.
„Majdnem valaki” – Udvaros Dorottya koncertje. A köz-
remûködõ zenekart Hrutka Róbert vezeti.

2021. július 11. 20.30. Esõnap július 12. „Család ellen
nincs orvosság” (vígjáték) – MANDALA DALSZÍNHÁZ

2021. július 16. 20.30. Esõnap: július 18. „Dolgok,
amikért érdemes élni” (egyszemélyes játék) – JÁTÉK-
SZÍN – Bereczki Zoltán

2021. július 24. 20.30. Esõnap: július 25. „Cigánysze-
relem” (nagyoperett) – RÁTONYI RÓBERT SZÍNHÁZ

2021. július 29. 20.30. Esõnap: augusztus 9. „A szabin
nõk elrablása” (zenés bohózat) – MANDALA DALSZÍN-
HÁZ

2021. július 31. 20.30. Esõnap: augusztus 1. „Nem él-
hetek muzsikaszó nélkül” (zenés vígjáték) – ZENTHE
FERENC SZÍNHÁZ

Baloghné Szûcs Zsuzsanna, Bódis Gábor és dr. Ulrich Attila az esemény sajtótájékoztatóján
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FELÚJÍTÁSSAL SZÜLETETT MEG A KORONA HALL
A BELVÁROSI IKONIKUS ÉPÜLET EMELETI TERME KULTURÁLIS SZÍNTÉR LESZ

Megújult a Hotel Korona emeleti díszterme. A város
emblematikus épületének barokkos díszítést kapott nagy-
termében múlt péntek este tartották a megnyitót. A mos-
tantól Korona Hall néven mûködõ helyszín bekapcsoló-
dik a város kulturális életébe, hiszen pódiumesteknek,
koncerteknek ad teret – már ettõl a héttõl.

– Engedd meg nekünk, hogy az elõdeim, a családom és
a város polgárai nevében megköszönjem azt a több évti-
zedes áldozatos munkát, amit e ház falai között végeztél.

SZILÁGYINÉ OLGI BÚCSÚZTATÁSA
Ezekkel a szavakkal köszönte meg Nádasdi István a pódi-

umról Szilágyi Istvánné vendéglátásban eltöltött rengeteg évét
a Korona Hall megnyitóján. A mindenki által „Olgikaként”
ismert szakember ugyanis nyugdíjba ment, úgy, hogy a
Hotel Korona volt az elsõ és utolsó munkahelye is.

HÁROM ÉVTIZED
Az a szálloda, melynek a ’90-es évek eleji hányatott

sorsát szomorú szemmel nézte lokálpatrióta vállalkozó-
ként a mostani tulajdonos, aki lassan három évtizede vi-
seli gondját a város emblematikus épületének. – 1993-
ban, az akkori ÁVÜ kiírta nyilvános pályázaton árverésre.
Elmentem és megvettem. Azóta viselem a gondját, a sor-
sát. Elég sok munka volt vele, sõt mindig is lesz, mert ezt
soha nem lehet abbahagyni – emlékezett Nádasdi István.

A CSALÁD VESZI ÁT A STAFÉTÁT
A folytatás azonban már a családtagokra marad, ami

nagy öröm a tulajdonos édesapának, akit félig tréfásan
„tiszteletbeli fõsugalmazóvá” neveztek ki a gyermekek. Az
üzemeltetést ugyanis fia a feleségével, és lánya a párjával
viszi tovább. Utóbbi, a võ, Buda-Kovács Béla javaslata volt

az emeleti bálterem felújítása is. A kreatív igazgató azt
mondta, a város sokat tett eddig is az épített örökség meg-
õrzéséért, ami a helyi identitást erõsíti és az idegenforga-
lomnak is jót tesz, ehhez kívánnak õk is hozzájárulni.

MEGÚJULÁS, KÜLDETÉS, FOLYTATÁS
– A megújulással egyúttal egy olyan helyet szeretnénk

itt, ahol a város egész társadalma és a városba érkezõ ven-
dégek is jól érezhetik magukat. Küldetésének tekintjük a
kulturális életbe való bekapcsolódást. Céljaink között sze-
repel, hogy a földszinti helyiségeket is felújítjuk – ígérte
megnyitójában Buda-Kovács Béla.

A TÁRSASÁGI ÉLET SZÍNTERE
Ez a szerep nem idegen a Prokop István építész szakértel-

mével megújult emeleti teremnek, mely a 126 év alatt sokat
látott, s mindig kiemelt jelentõsége volt a város életében. Bálok
rendszeres helyszíneként írta be magát a nagykönyvbe,
fellépett itt Kodály Zoltán, Bartók Béla, s a közmûvelõ-
désnek is helyet biztosított.

MÛEMLÉKEK FELÚJÍTÁSA
A mûemlékek és környezetük kiemelt értéket képvisel-

nek – ezért felújításuk dr. Kovács Ferenc polgármester
személyes ügye és polgármesteri programja is. – 2012-
ben kezdtük. Hány régi, szép épület van felújítva? Szerin-
tem 50 körül járunk, mindet beleértve, nem csak az ön-
kormányzati épületeket. Nagyon örültem a Kossuth gim-
náziumnak, a Szabolcs takszövnek – ezek még az elején
voltak –, de mindegyiknek, így a Koronának is – hangsú-
lyozta köszöntõjében a polgármester.

„MINDANNYIAN BÜSZKÉK VAGYUNK RÁ”
A rendezvényen részt vett dr. Szabó Tünde államtitkár

is. Nyíregyháza országgyûlési képviselõje azt mondta, a
gyermekeinek is szívesen mesél a Korona múltjáról, s bárki
érkezik hozzá vendégségbe, a Nyíregyházát bemutató
mondandójának fontos része a város ikonikus épülete. – Ez
a bálterem e csodálatos épületünkben, amire mindannyian
büszkék vagyunk, tényleg kiszolgálja egész Nyíregyházát
majd, a Kulturális Negyedét erõsítve, úgyhogy örülünk neki,
hogy ezzel a barokk stílussal otthonosabbá tették.

PÓDIUMESTEK, KONCERTEK
Az államtitkár jelezte, nagyon várjuk a rendezvénynap-

tárt, hiszen a Korona Hall kulturális események színtere is
lesz. Ebbõl ízelítõt Horváth Margit és Gulyás Attila színmû-
vészek, a nyíregyházi kötõdésû elõadómûvész, Lutter Imre,
valamint Csernák Tibor zenei vezetõ adtak a nyitás alkal-
mával. E hét pénteken este nyolckor pedig már Schiffer
Miklós nemzetközileg ismert divatszakértõ érkezik a Koro-
na Hall színpadára, míg június 18-án Kökény Attila lép fel
a Swing a la Django zenekarral és ad nyáresti élményt.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA SZENT IVÁN-ÉJ A SÓSTÓI
MÚZEUMFALUBANSZÉLESRE TÁRJÁK KAPUIKAT A MÚZEUMOK

Egy év kihagyás után, június 26-án is-
mét megrendezik a Múzeumok Éjszakáját,
az újranyitás utáni elsõ, országos jelentõ-
ségû kulturális eseményt. Programokkal
várja az érdeklõdõket a Jósa András Mú-
zeum és a Kállay Gyûjtemény is Nyíregy-
házán.

Az év legnagyobb kulturális eseményén,
amit idén 19. alkalommal rendeznek meg,
az érdeklõdõk ismét éjszakai programok
által vehetik birtokukba a múzeumokat,
egy éjjelen át járhatnak kulturális rendez-
vényrõl rendezvényre és múzeumról mú-
zeumra. Lesznek koncertek, tárlatvezeté-
sek, interaktív események, valamint meg-
annyi családi program és számos megle-
petés is.

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY – TÛZ-
ZSONGLÕRÖK ÉS BÛVÉSZKEDÉS

Igazi varázslatos estére várják az érdek-
lõdõket június 26-án, a Kállay Gyûjtemény-
be, ahol a programok délután 4 órakor kez-
dõdnek és egészen éjfélig tartanak. Hat és
fél 9 között a Bûvészet Csodája címmel
Csongrádi Béla bûvész elõadását tekinthe-
tik meg, majd fél 8-kor ZEMA ékszerbemu-
tató lesz, 23 órakor pedig a Flame Flowers
Tûzzsonglõrjeinek bemutatója következik.
Õket egyébként a Hungary‘s Got Talent 
2015-ös kiadásából is ismerheti a nagyér-
demû. Mindezek mellett megtekinthetõ a

Rodolfo kiállítás, a névadó archív kép- és
videófelvételei, de itt lesznek a Méhecske
Játéktér nagyméretû játékai.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM –
FELLÉP A ZAPOROZSEC

Ami a Jósa András Múzeum Múzeu-
mok Éjszakájának programjait illeti,
ezek még változnak, de annyit már le-
het tudni, hogy fellép a Zaporozsec, lesz
rendõrségi bemutató és paintball is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Június 23-ról 24-re virradó éjszakához
számos hiedelem és hagyomány kapcso-
lódik. Ezen az éjszakán az egész világban
jelen van a varázs már õsidõktõl kezdve.
A Sóstói Múzeumfaluban Szent Iván esté-
jén rendezett programok felhõtlen kikap-
csolódást ígérnek mindenki számára.

20:00 órától kezdõdik a Sóstói Múzeum-
falu „Hungarikum – a matyó népmûvészet”
címû, idõszaki kiállításának megnyitója. A
matyó népmûvészet gazdag, színpompás
tárgyi világába enged bepillantást a mis-
kolci Herman Ottó Múzeum vendégkiállí-
tása. A tárlat anyagában a Herman Ottó
Múzeum néprajzi gyûjteményében találha-
tó eredeti, a matyóság hagyományos népi
kultúráját reprezentáló tárgyak hozzák kö-
zelebb az érdeklõdõkhöz a gazdag matyó
örökséget. 21:30-tól a Sárkánylányok Tûz-
zsonglõr Csapat elõadása közben fellobban
a faluközpontban rakott máglya. Az ese-
mény elengedhetetlen eleme a tûzgyújtás
és a tûzugrás. A tûz tisztító és egészség-
varázsló erejébe vetett hit Szent Iván éjje-
lén különösen felértékelõdik. A szerelem-
varázslások miatt fontos nap ez a szerel-
meseknek.

A LÓCI JÁTSZIK IS ZENÉL MAJD

22:00 órától a Lóci játszik zenekar szó-
rakoztatja a résztvevõket, 23:45-tõl pedig
a Nyírség Táncegyüttes elõadását láthatják,

a táncosok felvezetésével pedig éjfélkor
kezdõdhet a várva várt tûzugrás. Senki ne
feledje, hogy a hiedelmek szerint azok a
szerelmesek, akik a Szent Iván éjjelén gyúj-
tott tûz parazsát átugorják, örökre együtt
maradnak. Már csak ezért is megéri elláto-
gatni a múzeumfaluba!

A rendezvény látogatása védettségi iga-
zolvány felmutatásával lehetséges!

A múzeumfalu a jeles napokhoz kap-
csolódóan rendezett események mel-
lett keddtõl vasárnapig népi játékokkal,
tapintható népi kultúrával, népi gaszt-
ronómiával, gyógytea-kóstolással és
nagymosás bemutatóval várja a vendé-
geket. Emellett a kézmûvesek megmu-
tatják a nemezelés, a fazekaskodás, a
bõrözés, a gyertyamártás, a szövés,
vagy az illatzsákkészítés fortélyait.



2021. JÚNIUS 11.8 92021. JÚNIUS 11.

FEJLESZTÉS FEJLESZTÉS

90 FEJLESZTÉSI PROJEKT VAN EGYSZERRE FOLYAMATBAN NYÍREGYHÁZÁN
A PANDÉMIÁS HELYZET ELLENÉRE SEM ÁLLT LE AZ ÉLET A VÁROSBAN, TÖBB TERÜLETEN, RENGETEG BERUHÁZÁS ZAJLIK

Néhány héttel ezelõtt egy hosszabb interjút készítet-
tünk dr. Kovács Ferenccel, melynek fókuszában az inf-
rastrukturális beruházások álltak. Mint írtuk: soha nem
látott mértékû útfejlesztések valósultak és valósulnak meg
Nyíregyházán, hiszen 179 utca újult vagy épült meg 87
kilométeren és rengeteg csomópont, körforgalom készült
az elmúlt szûk évtizedben. Akkor csak részben érintette
a polgármester a városban zajló többi fejlesztést. Kedden
viszont, a vírushelyzet enyhülésével újra a szokott me-
derben tartott sajtótájékoztatót a városházán, melyen
részletezte a pandémiás helyzet ellenére is bõséges fo-
lyamatokat. Mivel rendkívül szerteágazó a téma, ezért a
Városháza Sajtószolgálat által kiadott hivatalos anyagból
idézünk, itt-ott polgármesteri megjegyzésekkel (idézõjel-
ben) és fotókkal. A téma súlyát jelzi, hogy a városvezetõ
hivatalos Facebook-oldalán a következõ szavakkal vezet-
te fel az esemény kapcsán készült videóját: „Azt javas-
lom, hogy mindenki figyelje, mi történik Nyíregyházán,
mert mindig történik valami – most is egyszerre 90 (!)
fejlesztési projektünk van folyamatban.”

CSOMÓPONTFEJLESZTÉSEK

Az elmúlt években 13 új körforgalom épült, és 3 cso-
mópontfejlesztés valósult meg.

Jelenleg zajlik a Kállói út – Tünde utcai csomópont kör-
forgalommá fejlesztése, melynek várható befejezése idén
szeptemberben lesz.

„2013 óta ez lesz a 14., vadonatúj körforgalom, amit
építettünk, nem beszélve a csomópontokról”.

A Tiszavasvári úti felüljáró felújítása a közelmúltban
kezdõdött el, a Magyar Közút beruházásában, és várható-
an jövõ nyárig tart.

„Itt külön kértem a tervezésnél, hogy legyen szélesítés,
ezáltal gyalogos- és kerékpáros átvezetés. A mostani fej-
lesztés újabb évtizedekre megoldja a problémát.”

Pozitív támogatói döntéssel bír a Tiszavasvári út –
Derkovits utca csomópontjának fejlesztése. A megvalósí-
tás során az út 2x2 sávos építése tervezett a szükséges ka-
nyarodó sávok és jelzõlámpák kialakításával. A megvaló-
sítás idõszaka: 2021. 05. 01. – 2022. 09. 30.

Hamarosan elkezdõdhet a Kótaji út – Stadion utca kör-
forgalmú csomópont építése. A kivitelezés várható ideje:

2021. szeptember – 2022. március. „A Hímesben épül az
elmúlt nyolc évben sorrendben a 15. körforgalom.”

Szintén rendelkezésre áll a forrás a Belsõ körút – László
utca keresztezõdésben jelzõlámpás csomópont kiépítésé-
hez, a Magyar Közúttal konzorciumban. A kivitelezés vár-
ható kezdete: 2021. szeptember.

Megvalósulhat a nagykörút bezárása, ami szintén együtt
jár majd csomópontfejlesztésekkel. Az 1,2 km hosszú, je-
lenleg 2x1 sávos déli szakasz 2x2 sávossá bõvítése készül
el. A beruházáson belül öt jelzõlámpás csomópont kiépí-
tése is megtörténik, illetve gyalog- és kerékpárút is épül
majd. Jelenleg folyamatban van a kivitelezõ kiválasztásá-
ra irányuló közbeszerzési eljárás (Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. projekt). „Ezt a beruházást 2010 elõtt sok-
szor megígérték, de semmi sem történt, egy szalmaszálat
sem tettek keresztbe. Mi megcsináljuk, s ezzel egy közel
8,5 kilométeres belsõ gyûrûje lesz Nyíregyházának.”

ÚTÉPÍTÉSEK

Pozitív támogatói döntéssel bír a Szent István és Szar-
vas utcák útburkolatának felújítása is, mely várhatóan
szeptemberben indul és jövõ nyárra készül el. A Szent Ist-
ván utca az András utca és a nagykörút közötti szakaszon,
a Szarvas utca az Országzászló tér és az Arany János utcai
körforgalom közötti szakaszon újul majd meg a projekt-
nek köszönhetõen. Megújul a Széchenyi utca burkolata a
nagykörút és a Szarvas utca között. „Bátran össze lehet
hasonlítani, hogy az elmúlt 10 évben mennyi utat építet-
tünk és újítottunk fel azzal, hogy az azt megelõzõ 16 év-
ben mennyi készült el…”

Megvalósul a Szélsõbokori út fejlesztése.
„Elõször az ott lakók egy része nem akarta a felújítást.

Aztán beleegyeztek és sikerült rá forrást szerezni. Hasonlít
a történet a Korányi–Csaló köz körforgalomhoz. Azt is el-
lenezte egy szûk kisebbség, s milyen érdekes, volt, aki
közülük azóta már bocsánatot kért érte...”

Rendelkezésünkre áll a forrás a rozsrétszõlõi bekötõút
(Nyugati 1. u. / Déli Ipari Park bekötõút) felújításához. A
megvalósítási idõszak tervezetten: 2021 októberében in-
dulna. „A mostani polgármesteri ciklus egyik prioritása a
színvonalas munkahelyteremtéssel járó gazdaságfejlesztés,
ez a beruházás ennek a hátteréhez segít.”

Mindemellett folyamatban van egy 5 milliárd forintos
útfejlesztés is. Az elsõ ütemben, év végéig földútból szi-
lárdburkolatú aszfaltos út épül 18 utcában, több mint 1
milliárd forint értékben: Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár,
Horgony, Árbóc, Hegedû utca, Tallér köz, Hatház, Sza-
móca utca, Thököly–Törzs utcát összekötõ út, Hadobás sor,
Szamos, Ereszalja, Szarka, Hajlás, Fõzde és Fenyõ utca.

CSAPADÉKVIZES FEJLESZTÉSEK

A Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregy-
házán címû projektben most megvalósulhat a Korong utca
csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése. Az építés várható-
an 2021 nyarán elindul, a kivitelezési határidõ tervezetten
5 hónap. A Színház utcán is fejlesztik a csapadékvíz-elve-
zetõ rendszert, a Kéményseprõ utcán pedig kiépítik, õsszel
kezdõdhetnek a munkák. „Ne felejtsük el, hogy mit él-
tünk át e téren 2010-2011 fordulóján, s hogy mennyi min-
dent értünk el azóta ezen a területen. Folyamatosan fej-
lesztünk.”

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉSEK

TOP forrásból ebben az évben is számos intézmény
energetikai korszerûsítése valósulhat meg, több projekt
keretében:

– Bessenyei tér 3-4. szám alatti önkormányzati bérla-
kások

– Vécsey köz 4. szám alatti önkormányzati épület

– Kodály Zoltán Általános Iskola
– NYSZC Wesselényi Miklós Szakgimnázium, Szakkö-

zépiskola
– Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégi-

um
– Városmajori Mûvelõdési Ház
– Borbányai Mûvelõdési Ház
– NYSZC Inczédy György Szakgimnáziuma, Szakkö-

zépiskolája és Kollégiuma

– Csaló közi Nyugdíjasház
„Ez az újabb sorozat is jelzi a városvezetés zöld elköte-

lezettségét, hiszen a fejlesztések környezetkímélõ hatása
(kevesebb fûtés, kevesebb energiahasználat) egyértelmû és
érzékelhetõ.”

TURISZTIKAI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK
– SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕ

A közelmúltban készült el az India-ház az állatparkban.

Folyamatban van a Jégkorszak interaktív állatbemutató
kialakításának elsõ üteme, mely jövõ õszre készülhet el.

Elkezdõdött a Sóstófejlesztési projekt kivitelezése is,
mely várhatóan októberig tart. A projekt keretében többek
között megvalósul: szökõkútpark kialakítása az élmény-
fürdõ elõtti parkban, kerékpárkölcsönzõ és szervizpont
kiépítése, nyilvános illemhelyek telepítése, zöldfelület- és
játszótér-rekonstrukció, trambulinpark, új parkolók kiala-
kítása. A beruházás kapcsán most néhány parkolóhely
építési területté vált, de ezt kompenzálva az önkormány-
zat megnyitott egy parkolásra alkalmas területet a múze-
umfalu mellett.

KULTURÁLIS TURIZMUS

Már a pandémia alatt készült el a Kállay-ház rekonst-
rukciója.

Elkészült a Szindbád a színház és a Kállay-ház között,
jelenleg az eszközbeszerzés zajlik.

Megvalósult a Benczúr-Bessenyei terek útjainak, jár-
dáinak rekonstrukciója.

Elkészült az új Bocskai Szolgáltatóház, hasznosítása
gazdaságélénkítõ céllal valósul meg.

Ugyancsak a turizmushoz kapcsolható további fejlesz-
tések kezdõdhetnek el a közeljövõben:

Támogatói jogosultsággal bír a Tuzson János Botanikus
Kert fejlesztése. A tervezett megvalósítás idõszaka: 2022.
A projekt célja egy XXI. századi infrastruktúrával és látvá-
nyos elemekkel gazdagított turisztikai attrakció létrehozá-
sa, amely színesíti a város látványosság- és programkíná-

latát, új élményelemekkel gazdagítja az ide látogatókat és
a város lakóit egyaránt.

Megvalósulhat a Jósa András Múzeum turisztikai célú
fejlesztése, a tervek szerint 2022-ben. A beruházásban sor
kerülhet a helyi védelem alatt álló épület rekonstrukciójá-
ra, energiahatékonysági intézkedésekre, akadálymentesí-
tésre, a turistafogadás feltételeinek fejlesztésére, a kiállító-
és bemutatóterek, többfunkciós helyiségek kialakítására,
meglévõk korszerûsítésére, fejlesztésére, a turisztikai att-
rakció kialakításához kapcsolódó eszközbeszerzésre és
környezetrendezésre.

Valamint várhatóan megvalósulhat a Mesekert a Sóstói
Múzeumfaluban, 2022-2023-ban.

A Mesekert szabadidõs élménypark kialakításával, kis-
gyerekek és családjaik juthatnak majd eredeti és egyedül-
álló élményekhez. A Mesekert élménypark kifejezetten a
magyar mese- és animációs filmekre épülõ, interaktív ha-
talmas „játszóház”, ahol az egyes mesék miliõjében a gye-
rekek feloldódhatnak a jól ismert mesék világában.

„Az újabb, tervezett fejlesztések nemcsak a Kulturális
Negyedet érintik, hanem a sok lehetõséget magában rejtõ
botanikus kertet és Sóstó egyik attrakcióját is.”

SPORTINFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSEK

A közelmúltban nyitott meg az új városi uszoda.
„Ezt is évtizedekig ígérgették elõdeink. Mi megvalósí-

tottuk. Mostanra a nagyközönség is birtokba veheti és kor-
szerû körülmények között készülhetnek sportolóink.”

A Nemzeti Szabadidõs – Egészség és Sportpark Prog-
ram III. üteme keretében elkészült a 9 új kondipark és 2
futópálya. A Széna téri, a Continental Arénánál lévõ, a
jósavárosi kettõ, a Stadion utcai, a rozsrétszõlõi és a kert-
városi után elkészült Nyírszõlõsön és a Malomkertben is
1-1 db „D” típusú sportpark, valamint 1-1 új 200 méteres
futókör is. Ezzel a programmal 27-re nõtt a nyíregyházi
kondiparkok száma. „Szinte nincs már olyan városrész,
ahol ne lenne a közelben egy kondipark.”

Elkészült, és már az eszközbeszerzés zajlik az új Atléti-
kai Centrumban. „Közép-Európában egyedi létesítmény,
s gondoltunk a városlakókra is az újabb futókörrel.”

A stadion fejlesztése is megkezdõdhet – Magyaror-
szág Kormánya támogatásával a Nemzeti Stadionfejlesz-
tési Program keretében valósul meg Nyíregyháza lab-
darúgó sportlétesítmény-fejlesztése. A beruházás kere-
tében egy minimum 8000 fõ nézõ befogadóképességû
„MLSZ-C”, „UEFA-II” minõsítési szintû labdarúgó sta-
dion valósul meg egyéb, közvetlenül kapcsolódó sza-
badidõs és sportcélú fejlesztésekkel. A kivitelezés, a
bontási munkákkal várhatóan 2021 júniusában kezdõ-

dik meg. „A beruházással összefüggésben a tenisz cent-
rum fejlesztése is kormány-elõterjesztés szintjén van.”

Megvalósult a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem-felújítási Programja keretében az Arany is-
kola szabadtéri kézilabdapályája. Ugyanennek a prog-

ramnak köszönhetõen nemrégiben a Vasvári gimnázi-
umban készült el a kézipálya. Az Aranyban ezzel pár-
huzamosan zajlik a tanuszoda fejlesztésének második
üteme, a tavaly modernizált medencetér elõtti közleke-
dõrész és az uszodai öltözõk teljes körû rekonstrukció-
ja történik meg. „Folytatjuk a sportinfrastruktúra-fejlesz-
tési programunkat, kifejezetten a következõ generáci-
ókra figyelve.”

EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉS

Elkészült és megnyitott a Tokaji úti, hajléktalanok ellá-
tását biztosító egészségügyi centrum. A Csillag utcán új
centrum készült orvosi, fogorvosi rendelõkkel, védõnõi
szolgálattal. Rozsrétszõlõben is megújult a rendelõ. „Az
elmúlt években az összes orvosi rendelõt felújítottuk és
újakat is építettünk.”

A Kállay-ház

Elkészült a Szindbád

Az új Bocskai Szolgáltatóház

Az új Atlétikai Centrum
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PARTNERSÉGBEN A KORMÁNY NYÍREGYHÁZÁVAL
A KORMÁNYZAT HOZZÁJÁRUL A VÁROS CÉLJAINAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Dr. Kovács Ferenc polgármester kérésére támogatta a
kormány a nemzeti összetartozás nyíregyházi emlékmû-
vének felállítását – emelte ki a múlt pénteki rendezvény
díszvendége. Az avatást követõen Gulyás Gergely exklu-
zív interjút adott a Nyíregyházi Televíziónak, melyben
kifejezte reményét, hogy városunknak ez a rohamos fej-
lõdése a következõ években is tovább fog folytatódni,
melyhez a kormány partnerségét biztosította. A Minisz-
terelnökséget vezetõ miniszter hozzátette: számos euró-
pai országgal ellentétben Magyarországon már nincs a
koronavírus elleni vakcináknak mennyiségi korlátja, egy-
ben arra biztatott mindenkit, hogy aki még nem vette fel
az oltást, az tegye meg.

Június 4-én, a trianoni békediktátum 101. évfordulóján
avatták fel a Hõsök terén a nemzeti összetartozás emlék-
mûvét Gulyás Gergely jelenlétében. – Dr. Kovács Ferenc
polgármester kérésére a kormány örömmel támogatta azt
a kiváló célkitûzést, hogy a kommunizmus áldozatai mel-
lett a nemzeti összetartozásnak is legyen emlékmûve itt,
Nyíregyházán – utalt a szobor megszületésének elõzmé-
nyeire a Miniszterelnökséget vezetõ miniszter. Hangsú-
lyozta: a békediktátum pótolhatatlan veszteséget okozott
az országnak, elveszítettük területeink kétharmadát, Ma-
gyarország magyar népességének egyharmadát.

ELÕRELÉPÉS A NEMZETPOLITIKÁBAN
– Ugyanakkor azt is látjuk, hogy az elmúlt 10 évben a

nemzetpolitikában sikerült nagyot elõrelépni. Nem csu-
pán szimbolikus események történtek, hanem gyakorlati-
ak is, több mint egymillió új magyar állampolgár van, aki
korábban az elszakított területeken nem élvezhette a ma-
gyar állampolgárság által nyújtott elõnyöket, ahogy a ma-
gyar állam sem élvezhette azokat az elõnyöket, amely
azzal jár, hogy még egymillió követünk van a környezõ
országokban. Azt szeretnénk, hogyha Magyarország to-
vább erõsödne, és hogyha az anyaország erõsödik, akkor
abból a magyar nemzet is profitál.

KÖZÖS KULTÚRA ÉS TÖRTÉNELEM
A miniszter a Nyíregyházi Televízió kérdésére kiemel-

te, a Hõsök terére álmodott életfa szobor bátor próbálko-
zás, ami megjeleníti a nemzet sorsát, történelmét. Jól feje-
zi ki azt, hogy közösek a gyökerek, közös a törzsünk, sok-

féle a fejlõdés, de a magyar kultúra egyetemes, a magyar
történelem is mindannyiunk számára közös és nagyon
bízunk abban, hogy ez a következõ 100 esztendõben is
így marad, tehát a törzs meg fog erõsödni.

„EZ A VÁROS MEGÚJULT”
A miniszter hozzátette, az erõsödés Nyíregyházára is

jellemzõ, hiszen a Modern Városok Programot még az elõ-
zõ kormányciklusban hirdették meg, aminek az volt a célja,
hogy a vidéki nagyvárosok olyan tervezett keretek közötti
fejlõdést mondhassanak magukénak, ami az itt élõk el-
képzeléseinek felel meg. – Kovács polgármester úr és kép-
viselõink nagyon sokat tettek azért, hogy világos célokat
tûzzön ki a város, és a kormány ehhez hozzájárul. Nyil-
ván Nyíregyházáról nagyon sok fejlesztés jut az eszünk-
be, de már a fejlesztések elõtt is mondjuk a Nyíregyházi
Állatkert mindenkinek beugrott, de ha megnézzük, akkor
ez a város megújult, a fõterek, a közösségi terek, most
folyik egy jelentõs fejlesztés az állatkertben, és azt remél-
jük, hogy a következõ években is Nyíregyházának ez a
rohamos fejlõdése tovább fog folytatódni. A kormány azon

lesz, hogy jó partnere lehessen minden megyei jogú város-
nak és közte is kiemelt helyen Nyíregyházának.

CÉL AZ ÉLETSZÍNVONAL NÖVELÉSE

A jövõt illetõen Gulyás Gergely hangsúlyozta, most nem
csupán egy 7 éves uniós költségvetésrõl beszélünk, ha-
nem van egy helyreállítási alap is, amit a koronavírus-jár-
vány által okozott gazdasági nehézségek ellensúlyozása-
ként fogadtak el az európai állam- és kormányfõk. Nyu-
gat-Európát sok mindenben nem érdemes követni, de az
biztos, hogy a gazdasági hatékonyságban, termelékeny-
ségben, életszínvonalban azt a célt szeretnénk elérni, hogy
a magyarok se éljenek rosszabbul, mint mondjuk, aki
Németországban él.

BIZTATÁS AZ OLTAKOZÁSRA

A miniszterelnökséget vezetõ tárcavezetõt a koronaví-
rus-világjárvány kapcsán is kérdeztük. Szerinte most, a
harmadik hullám lecsengésével a legfontosabb, hogy fúj-
juk ki magunkat és örüljünk annak, hogy míg Európa töb-
bi országa azzal küzd, hogy a nyár végére be tudja oltani
azokat, akik oltáshoz szeretnének jutni, addig mi eljutot-
tunk ide, hogy ma már nincs oltóanyagkorlát. Gulyás Ger-
gely kiemelte, bár nálunk sok országgal ellentétben bõsé-
gesen áll rendelkezésre a koronavírus elleni vakcina, egy-
re kevesebben akarják magukat beoltatni, így ezúton is
arra biztatott mindenkit, hogy aki még nem tette meg, az
vegye fel az oltást.

GAZDASÁGI ÚJRAINDÍTÁSI PROGRAM

– De itt van most 2-3 nyári hónap, örüljünk annak, hogy
aki be van oltva, az biztonságban tudhatja saját magát,
örüljünk annak, hogy a közösségi élet újra fog indulni. S
bízunk abban, hogy az a gazdasági újraindítási program,
ami a magyar költségvetésnek is a részét képezi, ami mi-
att módosítottuk az idei költségvetést, az abban is segít,
hogy a vendéglátás területén, általánosságban az építõ-
iparban, iparban, a gazdaság területén is meginduljon egy
olyan fellendülés, amivel magunk mögött tudjuk hagyni
mindazokat a káros gazdasági hatásokat is, amelyeket a
koronavírus-járvány okozott.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJ MENTÕAUTÓ ÉRKEZETT NYÍREGYHÁZÁRA
Az Országos Mentõszolgálat fejlesztését a kormány pri-

oritásként kezeli, melynek számos eleme van: új mentõ-
autók, a mentõállomás-felújítások, valamint a mentéstech-
nikai eszközök beszerzései folyamatosak. A 2019-2020.
évi ciklusban több mint 200 mentõautó cseréje és azok
mentéstechnikai eszközökkel történõ felszerelése való-
sult meg, 9,82 milliárd forintból. A beszerzésbõl egy gép-
jármû a Nyíregyházi Mentõállomásra került, ezt szerdán
ünnepélyes keretek között adták át. Az eseményen részt
vett dr. Szabó Tünde államtitkár, dr. Vinnai Gyõzõ or-
szággyûlési képviselõ, Román István kormánymegbízott
és dr. Csató Gábor, az Országos Mentõszolgálat fõigaz-
gatója is.

2010 óta folyamatosak a fejlesztések: több mint ezer új
mentõautót szereztek be, 107 jelentõsebb mentõállomást
újítottak fel, valamint 34 új mentõállomást és 14 mentési
pontot létesítettek. Emellett minden mentõegységet új
mentõtechnikai eszközökkel láttak el, és korszerû mun-
karuhát adtak az összes mentõdolgozónak.

CSÖKKEN A FLOTTA ÁTLAGÉLETKORA

Dr. Szabó Tünde államtitkár elmondta, 2010 óta fo-
lyamatosan nõ a mentõautók száma, a flotta átlagélet-
kora pedig csökken, jelenleg 4,8 év. Erre pedig szük-
ség is van, hiszen a koronavírus-járvány kezdete óta az

Országos Mentõszolgálat fennállásának legnagyobb ki-
hívásával és erõpróbájával szembesült, éppen ezért
minden támogatást meg kell adni nekik. – Az egész-
ségügyi dolgozók és a mentõszolgálat munkatársai erõn
felül teljesítettek, ezért köszönet és hála illeti õket –
errõl már dr. Kovács Ferenc polgármester beszélt, aki
hozzátette, jó helyre került az új rohamkocsi.

– Az Országos Mentõszolgálat egységei már több mint
1 200 000 mintavételt végeztek országszerte, és 156 000
fertõzésgyanús (vagy igazoltan fertõzött) betegnek nyúj-
tottak segítséget a megszokott mentési feladatokon felül,
de az életmentõk még ebben a rendkívüli helyzetben is
helytállnak – hangsúlyozta Csató Gábor. Jó hír számukra,
hogy idén új munkaruha és béremelés is vár rájuk.
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ÁLLATSIMOGATÓ ÉS BIOKERT SÓSTÓHEGYEN
ÖKOSULI LETT A SZABÓ LÕRINC TAGINTÉZMÉNY, MELY SZEPTEMBERTÕL FELSÕ TAGOZATOT INDÍT

Egyedülálló ökoiskola lett a sóstóhegyi Szabó Lõrinc
tagintézmény. Kecskék, kisebb szárnyasok, gyógy- és fû-
szernövények az udvaron. Nem megszokott látvány vár-
ja a diákokat a sóstóhegyi iskolában. Állatsimogató és
biokert segíti ezentúl az oktató-nevelõ munkát, amire több
mint tízmillió forintot fordított a Nyíregyházi Tankerüle-
ti Központ. Az átadóünnepségen egy fontos hírt is beje-
lentettek, szeptembertõl felsõ tagozat is indul a sóstóhe-
gyi intézményben.

– Az állatsimogató és a biokert egy olyan koncepció
mentén jött létre, ami a természetközeliséget tekinti a leg-
fontosabbnak. Azt tartja szem elõtt, hogy a gyerekek ne
csak könyvekbõl tanulják, hanem megtapasztalhassák, mit
is jelent, hogy a természet részeként élünk, létezünk. Az
állatokat érintésközelben ismerhessék, gondozni tanulják,
a jellemük így fejlõdhessen – nyilatkozta Gaszperné Ro-
mán Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója.

EGYEDÜLÁLLÓ KEZDEMÉNYEZÉS

Az ötletgazda a tagintézmény-vezetõ Rusznyák László
volt, majd a tankerülettel közösen elkezdtek partnereket
keresni a kezdeményezéshez. Az állatokat a Nyíregyházi
Állatpark ajánlotta fel az iskolának. A gyerekek ezentúl
testközelbõl is megtapasztalhatják a mezõgazdasági mun-
kákat, az állatsimogató mellett egy biokertet is létrehoz-
tak. Itt gyógy- és fûszernövényeket termesztenek, minden
osztály egy-egy ágyást kapott az udvaron.

– Ez egy egyedülálló kezdeményezés a városunkban
mindenképpen, de tudtommal az országban sincs hason-
ló – tette hozzá Ágoston Ildikó, a térség önkormányzati
képviselõje.

Az állatsimogatóra, a növénykertre és az üvegházra
valamivel több mint tízmillió forintot fordított a Nyíregy-

házi Tankerületi Központ. Udvari tereprendezésre, nyílás-
zárócserére és hõszigetelésre további, közel 23 és fél mil-
lió forintot költöttek itt, Sóstóhegyen.

– Nagyon fontos, hogy a gyerekek mindennapi életé-
nek a részévé tegyük az állatgondozást, az egészséges
életmódra nevelést is. Nekünk a célunk, hogy becsem-
pésszünk egy kis állatgondozással kapcsolatos feladatot a
mindennapjainkba, ami a saját életükre is pozitív hatá-
sokkal lehet – nyilatkozta dr. Szabó Tünde országgyûlési
képviselõ és sportállamtitkár az ünnepségen.

– Nagyon fontosnak tartom ezt a sóstóhegyi fejlesztést,
hiszen a felelõs állattartás oktatási-nevelési szempontból

is hatékony eszköz – mondta Jászai Menyhért alpolgár-
mester az avatáson.

ÚJRA LESZ FELSÕ TAGOZAT

A rendezvényen egy nagyon fontos bejelentés is elhang-
zott, a Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános
Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézménye 2021
szeptemberétõl felsõ tagozatos osztályokat is indít, így
például akik most a sóstóhegyi iskolában negyedik osztá-
lyosok, itt folytathatják majd az ötödik évfolyamot a nyári
szünet után.

 (Szerzõ: Nagy Boglárka)

EGYRE NAGYOBB AZ
IGÉNY A DIÁKMUNKÁRA

 AZ ÖNKORMÁNYZAT IS
VÁRJA A DIÁKOKAT

A koronavírus-világjárvány elején jelen-
tõsen csökkent a kereslet a diákmunka
iránt országszerte. A kezdeti káoszt és bi-
zonytalanságot követõen azonban most
ismételten növekedtek az igények, az is-
kolaszövetkezetek egyre több ajánlatot
közvetítenek a diákjaik felé, és többen is
akarnak dolgozni.

Az év elsõ felében a legtöbb diák csoma-
golómunkát vállalt, de persze voltak olyan
területek, amelyek a korlátozások miatt egy-
szerûen bezártak, vagyis nem volt szükség
tanulókra. Most azonban, mivel elmarad-
tak a szóbeli érettségi vizsgák, így a nyári
dömping hamarabb kezdõdhetett el, hiszen
az érettségizõk már májusban el tudtak he-
lyezkedni a kínált munkakörökben.

– A júniusi hónap egyébként is népszerû,
ekkor keresnek a legtöbben diákmunkát, és
ez a partnereinkre is igaz. A nyári szabad-

ságolási hullámot sokkal könnyebb átvészel-
ni diákokkal – osztotta meg tapasztalatait
Baráth Zsolt, a Meló-Diák irodavezetõje.

NEM VÁLOGATNAK

– Nyíregyházán a strand mindig nagyon
népszerû, de a legtöbben nem válogatnak
a munkák között. Aki dolgozni szeretne,
idén is el tud helyezkedni, fõleg, hogy a
vendéglátásban sokan diákokkal pótolják
a kiesett munkavállalói létszámot, így ezen
a területen is megnövekedett a kereslet a
diákok iránt. Természetesen az alapvetõ
védelmi intézkedéseket be kell tartani a
munkavállalás során is. Szükség lesz tehát
a védettségi igazolványra, de minden diá-
kunknak azokat a szabályokat kell betarta-
nia, amiket az adott partnerünk meghatá-
roz. Ezen kívül más változással nemigen
kell számolni.           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

Csakúgy, mint tavaly, idén is támogatja
a kormányzat a 16 és 25 év közötti fiata-
lok nyári munkavállalását. 2020-ban az
Innovációs és Technológiai Minisztérium
21 ezer tanulót vont be a programba, az
országos hárommilliárd forintos keretbõl
418 millió forint érkezett megyénkbe, ami
3600 fiatal foglalkoztatását biztosította,
napi hat órában. Idén 3 milliárd forintot
fordítanak erre, aminek köszönhetõen 25
ezer fiatal foglalkoztatásához járulhatnak
hozzá országszerte. Ami pedig a helyi ada-
tokat illeti: 3900 16–25 év közötti, nappa-
li tagozatos tanuló vállalhat nyári diákmun-
kát július-augusztusban Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében.

A mintegy 3900 Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyei tanuló a programban két típusú –
önkormányzati, illetve a mezõgazdaság, a

turizmus és vendéglátás területén folytatott
– diákmunkára jelentkezhet. Míg elõbbi-
nél legfeljebb napi 6 órában, utóbbinál akár

napi 8 órában is dolgozhatnak. A támoga-
tás alapja mindkét területen a minimálbér
(167 400 forint/hó), illetve a garantált bér-
minimum (219 000 forint/hó). Így havi mun-
kabérként a szakképzettséget igénylõ mun-
kaköröknél fejenként 164 250 forint, szak-
képzettséget nem igénylõknél pedig 125
550 forint az állami támogatás összege.
Rövidebb munkaidejû foglalkoztatás ese-
tén arányosan csökken a támogatás.

KÉRNI KELL A NYILVÁNTAR-
TÁSBA VÉTELT

A jelentkezés június 15-tõl indul a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhiva-
tal Nyíregyházi Járási Hivatal Foglalkozta-
tási, Munkaügyi és Munkavédelmi Fõosz-
tályánál (Nyíregyháza, Szabadság tér 2.).

Az önkormányzat tekintetében az
alábbi intézményekben lehet nyári di-
ákmunkát vállalni:
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Pol-

gármesteri Hivatala
– Eszterlánc Északi Óvoda
– Tündérkert Keleti Óvoda
– Gyermekek Háza Déli Óvoda
– Búzaszem Nyugati Óvoda
– Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
– Jósa András Múzeum
– Móricz Zsigmond Megyei és Városi

Könyvtár
– Váci Mihály Kulturális Központ

Fotó: illusztráció

Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ, dr. Vinnai Gyõzõ és dr. Szabó Tünde országgyûlési képviselõk, Gaszperné
Román Margit tankerületi igazgató, Rusznyák László tagintézmény-vezetõ, Jászai Menyhért alpolgármester és az

intézmény gyermekei a megnyitót követõen
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MA BEMUTATKOZIK A NAPSUGÁR FIÚK A RÓZSAKERTBEN!
MÉSZÁROS TIBOR: „FONTOSNAK TARTOTTAM, HOGY LEGYEN EGY MOMENTUM, AMI CSAK A PUSIÉ”

„Kisiskolás lehettem, amikor elõször láttam Puskás Ti-
vadart. Játékával azonnal levett a lábamról és a varázslat
azóta is tart. Furcsa érzés kerít hatalmába, ha arra gon-
dolok, többé nem látom jellegzetes lépteit a színpadon.
46 évnyi felejthetetlen alakítás után elköszön a színpad-
tól, de az utolsó függöny legördülte elõtt még lesz egy
nagy találkozás!” Jutalomjátékának rendezõjével, Mészá-
ros Tiborral beszélgettem a június 11-én a Rózsakert Sza-
badtéri Színpadon bemutatandó elõadásról.

– A Napsugár fiúk valódi jutalomjáték. Akár játssza,
akár nézi az ember. Na de, ha rendezi? Nagy súlyt he-
lyez a vállára?

– Inkább szép kihívás. A súlyt jelen esetben az alkalom
jelenti, hogy méltó legyen az elõadás Pusi búcsújához, a
pályájához. Persze ez édes teher.

– Miben más egy búcsúelõadást rendezni? Keserédes,
akár a történet?

– Nem, mert ez nem egy kényszerû, szomorú búcsú
Pusi részérõl. Ráadásul pont úgy próbál, mint mindig is
tette: lendületesen, tele ötlettel és kíváncsisággal a sze-
rep, a darab iránt. Horváth László Attilával a Furcsa pár
címû elõadásuk óta tervezték, hogy ezt a Neil Simon-
klasszikust is el szeretnék játszani. Nagyszerû színészek
és csodásan mûködnek együtt. Öröm volt ehhez a csapat-
hoz csatlakozni. Keserûségnek nyoma sincs.

– Érdekes, hogy nem Pusi kapta a nyugdíjba vonuló
színész szerepét. Miért alakult így?

– Nem csak ebben nincs párhuzam szerep és színész
között. Willie Clark pályája nem túl dicsõséges, Pusié az.
Willie Clark megkeseredett, Pusi közel sem az. A közös
kettõjükben csupán annyi, hogy mindketten színészek.
Neil Simon zsenialitása pedig az, hogy a darab mégsem
marad belterjes, nem csak vájt fülû színházrajongók ért-
hetik. Rendkívül emberi a történet, csodálatos sorsokkal,
és nem mellesleg remek humorral átszõve.

– Igazi unikum, hogy apa-fia (Puskás Peti) együtt ját-
szik. Kihasználja ezt a különlegességet?

– Szerepeik szerint is rokonok, így óhatatlanul is lesz
áthallás, ám nem volt cél ezen felül ráerõsíteni. Nem is
lenne helyénvaló, hiszen a másik szereposztást Rák Zol-
tán játssza. Persze Peti muzikalitását nem tudtam nem fi-
gyelembe venni, így egy röpke dal erejéig dalra fakadnak
az édesapjával.

– Nemcsak játszik és rendez, hanem írni is szeret. Ala-
kított valamit a történeten?

– Apró részleteken változtattam, de jó a darab. Kardi-
nális átalakításokat nem akartam csak azért, hogy beleír-
jak. Persze a próba folyamán is alakul a mû a saját száj-

ízünk szerint. De fontosnak tartottam, hogy legyen az elõ-
adásban egy momentum, ami csak a Pusié: a visszaemlé-
kezésé, a lezárásé, a búcsúé.

– Mit gondol? Idõsebb korában tudna színház nélkül
élni vagy könnyedén választaná a nyugdíjas éveket?

– Sokszor azt érzem, a színház „technikai sport”. Egy
idõ után fizikai és szellemi korlátokba is ütközhet az em-
ber. Egyetemi osztálytársammal annak idején viccesen
megfogadtuk, hogy rászólunk egymásra, ha azt látjuk, jobb
lenne inkább abbahagyni, mert már nem megy. A bökke-
nõ csak az, hogy a színpad egy varázslatos hely, és na-
gyon tud hiányozni, ha épp nem lehet játszani. Majd meg-
látjuk...                      (Szerzõ: Molnár-Körtvélyfáy Zsófia)
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ÁLDOZATOKRA EMLÉKEZTEK

ÉLETFA A HÕSÖK TERÉN

EMLÉKTÁBLA  A JÓSAVÁROSBAN
Emléktábla-avatót szervezett a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Területi Építész Kamara és a Nyíregyházi Város-
védõ Egyesület vasárnap.

NYÍRSZÕLÕSI EMLÉKEZÉS
Nyírszõlõs határából helyezték át az iskola mellé azt

az emlékkövet, mely tavaly óta méltó hely az emlékezés-
re, tisztelgés a trianoni békediktátum elszenvedõi elõtt.

Június 4-e 2010 óta az 1920-as trianoni békediktá-
tum aláírásának évfordulójára emlékezõ, nemzeti össze-
tartozás napja. Városunkban a szokott módon közös
ünnepi megemlékezést tartott Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, a megyei kormányhivatal és a
megyei önkormányzat. Az ünnepség keretében felavat-
ták a Hõsök terén elhelyezett nemzeti összetartozás em-
lékmûvét, Makoldi Sándor alkotását. Az eseményen
Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter
is részt vett.

– 8-9 évvel ezelõtt kezdtük a közös ünneplést az önkor-
mányzattal és a kormányhivatallal itt, ezen a helyen, ahol
mindig nemcsak nyíregyháziak, hanem megyebeliek is szép
számmal voltak jelen, itt voltak a történelmi egyházak kép-
viselõi és mindig volt itt határon túlról vagy egy iskola vagy

az emlékmûig, nagy köszönet illeti a kormányzati szereplõ-
ket, a Bethlen Gábor Alapítványon keresztül a Miniszterel-
nökség támogatta és Gulyás Gergely miniszter úr nemcsak a
pozíciója miatt van itt, hanem azért is, mert õ személyes
ügyének is tekintette. Nekem 10 évvel ezelõtt két személyes
tervem volt szoborállítás terén, az egyik a kommunizmus
áldozatainak emlékmûve, amit a régi MSZMP székház elõtt
Kövér László házelnök úrral 2014-ben felavathattunk és ez a
trianoni emlékmû, amit nem véletlenül nevezünk a nemzeti
összetartozás emlékmûvének – mondta az ünnepségen dr.
Kovács Ferenc polgármester.

SIKERES NEMZETPOLITIKA

– Az elmúlt évtizedre azt mondhatjuk, hogy Magyaror-
szág elmúlt száz évének legsikeresebb tíz esztendejét hagy-
tuk magunk mögött, ez a nemzetpolitikára is mindenkép-
pen igaz. A nemzeti összetartozás napja több mint szim-
bólum, gyakorlati döntések is követték. Elsõsorban az, hogy
ma az állampolgársági törvény módosításának köszönhe-
tõen egymillióval több magyar van. Itt, Nyíregyházán több
mint húszezren tettek állampolgársági esküt, köszönhetõ
ez annak, hogy a határvidékeken, amilyen ez a város is
lett 101 évvel ezelõtt, sokan voltak, akik tudták, hogy bár
határok elválaszthatnak országokat egymástól, de a nem-
zet egysége mindez által nem feltétlenül bontható meg.
Attól függ, hogy megbontható-e, hogy tisztában vagyunk-
e azzal, hogy az állam és nemzet közül a nemzet a fonto-
sabb. Az elmúlt 101 év azt bizonyította be, hogy azért
tudtunk megmaradni nemzetként, mert a magyarság több-
sége diktatúrában, elnyomás alatt a nemzetiségekkel szem-
beni legbrutálisabb fellépés idején is tudta, hogy összetar-
tozunk és hogy a magyar nemzet részének lenni nem fel-
tétlenül jelenti azt, hogy valaki közjogilag is kötõdik a
magyar államhoz – mondta ünnepi beszédében Gulyás
Gergely, Miniszterelnökséget vezetõ miniszter.

 
TÖRTÉNELMI TÉR

 
Az életfa átadása után elõször helyezték el a dombon

az emlékezés virágait is, a szobor mellett az egyik gránit-
kõ bemutatja a Trianon elõtti és utáni Magyarországot, ki-
emelve a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye jelentõs te-
rületi veszteségét. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormány-
hivatal és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormány-
zat közös ünnepségén közremûködött Varga Miklós és a
Mandala Dalszínház. A nemzeti összetartozás emlékmû-
ve körül egy új pihenõövezetet is kialakítottak, éjszakai
világítást kapott, a Hõsök terén ezzel az új alkotással egy
igazi történelmi tér alakult ki Nyíregyháza belvárosában.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

– Azok elõtt, akik hazátlanok lettek a nagyhatalmak igaz-
ságtalan döntése nyomán, akiket elszakítottak a családjuk-
tól, szerelmüktõl, akik egyik nap még közel voltak egymás-
hoz, másnap távol kerültek az otthontól – így szólt az em-
lékezés szónoka, Tamás Csaba, aki ma a szõlõskerti iskola
igazgatója. – Minden esztendõben emlékezünk a trianoni
diktátumról, és célunk, hogy begyógyítsuk a sebeket, és az
ország egyesüljön a határok fölött. Nyírszõlõsben ebben
mindenki egyetért, és lélekben itt voltunk, de testben is na-
gyon sokan. Örülünk annak, hogy talán még a megyében
is az elsõ emlékkõ, amely itt áll Nyírszõlõsben – fogalmaz-
ta meg Jászai Menyhért alpolgármester.

Az ünnepségre a hagyományos építõk napi megemlé-
kezés keretében Jósaváros építõinek, a tervezõknek és a
kivitelezõknek állítottak emléket az Ungvár sétányon, akik
1971 és 1978 között a városrész felépítésén dolgoztak.
Az ünnepségen beszédet mondott többek között dr. Sza-
bó Tünde, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje és Nagy
Szabina önkormányzati képviselõ (képünkön), valamint
Seszták Oszkár, a megyei közgyûlés elnöke. A vendége-
ket Végh József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terü-
leti Építész Kamara elnöke köszöntötte.

egy kulturális csoport, hiszen abban a megyében élünk, ab-
ban a városban, melynek testvérvárosi kapcsolatai vannak
minden szomszédos országban. Azért, hogy eljutottunk ide,

Varga Miklós a békediktátum tavalyi centenáriumára
megjelent albumáról énekelt dalokat

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Gulyás Gergely miniszter, dr. Szabó Tünde államtitkár, Seszták Oszkár  megyei
elnök és Román István kormánymegbízott

A holokauszt nyíregyházi áldozataira emlékezett dr.
Ulrich Attila alpolgármester az önkormányzat nevé-
ben, a Bernstein Béla téren. 1944-ben elhurcoltak mint-
egy 17 ezer Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei, köztük
csaknem 5 ezer nyíregyházi lakost, akiket megöltek
vagy halálra dolgoztatták, kínozták õket a náci kon-
centrációs táborokban. Mindössze pár százan élték túl
és térhettek haza. A járványügyi helyzet miatt – az elõ-
zetes szervezés alapján – csendes koszorúzással emlé-
keztek az áldozatokra.
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HÉTVÉGÉN BRINGA PIKNIK!

Nyíregyházán, a Kossuth téren 9:34-kor
rajtol majd a mezõny, elõtte azonban
KRESZ kvíz, ügyességi és szórakoztató já-
tékok, oldtimerek, kerékpáros divatbemu-
tató, illetve a népszerû és ingyenes Bike-
Safe regisztráció várja az indulókat, a
fesztiválkatlanba érkezõket pedig Dj Till
bevonulózenéi fogadják majd. A vissza-
felé is tekerõket idén újdonságként Nyír-
teleknél kedvezményes fagyi party is vár-
ja!

Juhász Miklós, a Bringa Piknik szerve-
zõje megkeresésünkre elmondta, az aktu-
ális rendelkezések értelmében 500 fõ vé-
dettségi kártya nélkül is részt vehet tömeg-
sport rendezvényen, vagyis a Bringa Pikni-
ken is. Ha azonban a résztvevõk száma
meghaladná az 500 fõt, akkor kétszeri star-
toltatással készülnek, vagyis a helyszínen
regisztráció fogadja majd az indulókat.
Ebben az esetben 9:34-kor és 9:39-kor is
lesz start.

KEREKEZÉS NYÍREGYHÁZÁRÓL TOKAJBA JÚNIUS 12-ÉN!

ÚTLEZÁRÁSOKKAL KELL
SZÁMOLNI!

A Bringa Piknik kerékpáros túra mi-
att 2021. június 12-én, szombaton
9:30-tól 10:00-ig útlezárások lesznek
Nyíregyházán.

Érintett szakaszok:
– Nagy Posta
– Bethlen Gábor utca
– Mezõ utca
– Rákóczi utca
– Tokaji út (MOL benzinkút, Sirály u.)

Ezen idõszak alatt és fent jelzett szakaszo-
kon rendõri vezetéssel közlekednek majd a
bringások, vagyis félpályás útlezárásra kell
számítani! A szervezõk kérik a résztvevõket,
hogy a Nyírtelek elõtt lévõ körforgalmat (új
elkerülõ) körültekintõen közelítsék meg, és
nagy figyelemmel hajtsanak be a körforga-
lomba, itt ugyanis az autósoknak van elsõbb-
ségük! A Tisza-hidat pedig mivel felújítják,
azon a kerékpárról leszállva (azt tolva) gya-
logosan keljenek át!    (Szerzõ: Bruszel Dóra)

BÍZIK A NYÍREGYHÁZI VÍZILABDA JÖVÕJÉBEN A KAPITÁNY
Mint arról múlt héten beszámoltunk, ünnepélyesen is

átadták a sportolók által már használatba vett városi uszo-
dát. A nagyközönségnek is megnyíló intézmény avatásá-
nál jelen volt dr. Kemény Dénes, a férfi vízilabda-váloga-
tott háromszoros olimpiai bajnok szövetségi kapitánya
is, aki késõbb a város nívódíjas Vállalkozók Nyíregyházá-
ért Egyesület programján vett részt, s ott adott exkluzív
interjút a Nyíregyházi Televíziónak.

Az elmúlt hét egyik kiemelt történése volt a városi uszo-
da ünnepélyes átadása, melyen dr. Kovács Ferenc polgár-
mester arról beszélt: újabb több évtizedes álma vált való-
ra ezzel a nyíregyháziaknak, például a Városi Jégpálya
pár évvel ezelõtti megépítése mellett.

PÉLDAÉRTÉKÛ USZODA

A vízilabda és úszó országos szövetségek vezetõi egy-
aránt példaértékûnek tartották a beruházást és lemáso-
lásra alkalmasnak javasolják országszerte a létesítményt.
A szövetségi kapitányként háromszoros olimpiai bajnok
dr. Kemény Dénes ettõl máris messzebbre tekint: eleve
pótszékes telt házat vizionál a magyar válogatott olim-
piát követõ, tervezett, nyíregyházi bemutató meccsére.
– Abban bízom, hogy rövid idõn belül hozzá kell majd
nyúlni az épülethez és kicsinek fog bizonyulni a lelá-
tó... Mert pillanatnyilag úgy látom, hogy ez elsõsorban
a képzésre és a póló jövõjének a kialakítására lett ter-
vezve.

VONZERÕ LEHET A PÓLÓ

A sikeredzõ hozzátette, a mostani tervezés reális, de
hosszabb távon kinõheti magát a vízilabdaélet Nyíregy-
házán is. Ehhez azt javasolja a tapasztalatok alapján, hogy
egy neves, tekintélyes edzõszemélyiséget kell majd ide-
hozni, akinek a neve is vonzerõ lehet, és aki felviheti a
felnõttcsapatot az elsõ osztályba. Tapasztalatból pedig van
nála bõven, hiszen 15 éven át volt a magyar válogatott
szövetségi kapitánya, s a három olimpia mellett is min-
dent megnyert a csapatával, amit lehetett. Aztán hat éven
át vezette a magyar szövetséget, így nem csoda, ha sokan
kíváncsiak a véleményére.

KEMÉNY ÜZENETEK

Ezért is hívta meg egy pódiumbeszélgetésre a városi
nívódíjjal kitüntetett Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesü-
lete, melynek tagsága városi sportvezetõkkel kiegészülve
egy uniós pályázat forrásaiból megvalósítandó közösség-
építõ workshop keretében hallgatta a mesteredzõ taná-
csait. Bár Kemény Dénes azt mondja, nem tartja magát
trénernek, a cégek „találták” ki erre a szerepre. Az útmu-
tatásairól Endrei Judit könyvet is írt, Kemény üzenetek cím-
mel. – Egyszer-kétszer meghívtak inkább ilyen feszültség-
oldó programként, aztán utána észrevették, hogy amiket
mondok, az a válogatott életébõl való, de hasznos nekik
az üzleti életben is. S így aztán egyre több cég vár tõlem
olyan tapasztalatátadást, amit fel tudnak használni. Azért
nem gondolom magam trénernek, de bármilyen kérdésre
el tudom mondani, hogy gondolom, és olyan is volt már,
hogy kipróbálták és mûködött – fogalmazott a kapitány.

FEJLESZTÉSEKRÕL IS A WORKSHOPON

A megszívlelendõ tanácsok mellett tényeket is hallha-
tott a vállalkozói közönség a pódiumesten, ahol dr. Ko-
vács Ferenc polgármester tájékoztatta a jelenlévõket a
városban éppen zajló, elkészült és a közeli jövõben indu-
ló, vagy tervezett beruházásokról. Köztük a nagykörút
bezárásáról, a négyes fõút Nyíregyháza és Debrecen kö-
zötti szakaszának négysávossá bõvítésérõl, vagy a nagy-
szabású útfejlesztésekrõl. A szervezõk ígérik: a workshop-
sorozat folytatódik.                        (Szerzõ: Tarczy Gyula)

 Dr. Kemény Dénes, a Hotel Korona pódiumszínpadán
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KISÁLLATBÖRZE VASÁRNAP
A FOKOS UTCAI PIACTÉREN!

RÉGÉSZET NAPJA A SÓSTÓI MÚZEUMFALUBAN IS
A régészet napját Magyarországon hetedik alkalom-

mal rendezik meg, amelyhez a Jósa András Múzeum már
hat éve folyamatosan csatlakozik. A rendezvények min-
dig egy-egy témához kapcsolódnak, idén a nyíregyházi
múzeum programjait a közösségi régészet köré szervezi.

Június 18-án és 19-én, két helyszínen kínálnak tar-
talmas és színes programokat. Pénteken a tiszavasvári
Wienerberger bányánál folyó régészeti feltárásra invi-
tálják az érdeklõdõket, szombaton pedig a Sóstói Mú-
zeumfalu Árpád-kori falujában kísérleti régészet kere-
tén belül a bronzöntés fortélyaiba tekinthetnek bele a
látogatók.

Az eseményre ráhangolódásként egy játékot is elõké-
szítettek: június 3-tól a város frekventáltabb részeire Ré-
gészet Napja feliratú faládákat helyeznek ki, amelyeken
egy QR-kód is szerepel. Minden ládához tartozik egy-egy
izgalmas lelet és megtalálásának a története. Aki az összes
ládát megtalálja, az a múzeumi belépõt 10 százalék ked-
vezménnyel tudja megvásárolni. Sõt, jogosult lesz részt
venni a nyereményjátékon, ahol régészeti témájú köny-
veket és Régészet Napja feliratos pólókat sorsolnak ki.

Aki ismer a ládákon elrejtett történetekhez hasonló ese-
teket, ossza meg a QR-kód beolvasásakor jelentkezõ
chatroboton keresztül. A történetek beküldõi a sorsolás-
ban ugyancsak részt vesznek.

SÓSTÓI PIAC 2021 VÁSÁRNAPTÁR

Múlt héttõl ismét várja az érdeklõdõket a nyári Sóstói
Piac délután 16 órától napnyugtáig új helyszínen, a Blaha
Lujza sétányon kialakított piactéren.

A Sóstói Piac kísérõrendezvényeként június 16-tól pe-
dig újra élvezhetjük a „Zene Sóstón” fellépõinek elõ-
adásait.

BABABÖRZE
A BÚZA TÉRI PIACON!

2021. június 13-án (vasárnap) 6 és 14 óra között a
Búza téri piac külsõ fedett részén ismét Bababörzét
rendez a NYÍRVV Nonprofit Kft.

A nyíregyházi lakosoknak 500 Ft/asztal áron van le-
hetõségük gyermekeik kinõtt ruháit, megunt játékait és
könyveit értékesíteni. A helyszínen – korlátozott szám-
ban – 1x2 méteres fémasztalok állnak rendelkezésre.

A látogatóknak a belépés ingyenes!

VMKK PROGRAMOK
Hatvanon innen és túl – Szepessy Béla grafikusmû-
vész kiállítása
Megtekinthetõ: 2021. június 26-ig (keddtõl szomba-
tig, 9.00–17.00 óra között).
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,
Selyem u. 12.) és Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay
Ádám krt. 18.).

Az év természetfotósa 2020 kiállítás
Megtekinthetõ: 2021. június 27-ig. A belépés díjta-
lan!
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Európai Filmhét
Idõpont: 2021. június 14–18. (hétfõ–péntek)
2021. június 14. 16.45: Az európai film a járvány ide-
jén. Dr. Drabancz M. Róbert bevezetõ elõadása.
Részletes program: www.krudymozi.hu.
Helyszín: Krúdy Gyula Art Mozi (Nyíregyháza, Or-
szágzászló tér 8.).

Acélmagnóliák – Nõk búra alatt – két részben, a Ve-
res1 Színház elõadásában
Idõpont: 2021. június 18. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Média és lemezbörze
Idõpont: 2021. június 19. 9.00–14.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ kávézójá-
nak terasza (Nyíregyháza, Szabadság tér 9.).

Soulistic – Malek Andi Gospel Tour
Idõpont: 2021. június 25. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Primavera elõadás
Idõpont: 2021. június 26.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Pál Gyula emlékkiállítás
Idõpont: 2021. július 1.
A kiállítást megnyitja: Balogh Géza festõ, szobrász-
mûvész.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Nyíregyháza, Vay Ádám
krt. 18.).

Primavera koncert
Idõpont: 2021. július 3.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Nyári tárlat – a megyében élõ hivatásos képzõmûvé-
szek közös tárlata
Idõpont: 2021. július 7.
A kiállítást megnyitja: Mészáros Szilárd, a VMKK igaz-
gatója.
A tárlat augusztus 7-ig tekinthetõ meg.
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Nyíregyháza,
Selyem u. 12.).

Bál a Savoyban – a Kalocsai Színház operettelõadása
Idõpont: 2021. július 15. 19.00
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Nyíregy-
háza, Szabadság tér 9.).

Minden hónap második vasárnapján, így legközelebb
június 13-án is 6 és 14 óra között várja az érdeklõdõket a
Kisállatbörze Nyíregyházán, a Fokos utcai piactéren.

A vásárlók részére a belépés díjtalan!

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK

Utazók a könyvtárban
Cím: Kerékpárral a Mura mentén négy országon át
(Ausztria, Szlovénia, Horvátország és Magyarország).
Elõadó: Tóthné dr. Szûcs Éva fõiskolai adjunktus, Nyír-
egyházi Egyetem.
Idõpont: 2021. június 17. 16.00
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, Konferenciaterem (telefon: 06-42/598-888,
mzskrendezveny@gmail.com).

Csiriptanya Játéktár – kézmûves foglalkozások
2021. június 15. Sün készítése
2021. június 17. Bábozás
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár

Június 11. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására
Június 12. A Búza téri piac árusainak vására
Június 13. „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására
Június 16. A Búza téri piac árusainak vására
Június 17. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására
Június 18. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására
Június 19. A Búza téri piac árusainak vására
Június 20. „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására
Június 23. A Búza téri piac árusainak vására
Június 24. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására
Június 25. Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum kataszteri tagjainak vására
Június 26. A Búza téri piac árusainak vására
Június 27. „Aranykapu” Népmûvészeti Egyesület tagjainak vására
Június 30. A Búza téri piac árusainak vására



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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DR. SARVAY TIVADAR SZÜLETÉSÉNEK
130. ÉVFORDULÓJÁRA

Sorozatunkban már több alkalom-
mal mutattuk be a Jósa András Ok-
tatókórház egykori kiváló orvosait.
Ezúttal dr. Sarvay Tivadar születési
évfordulója kínálta az alkalmat, hogy
a panteon egy újabb életút rövid is-
mertetésével bõvüljön.

A belgyógyászat fõorvosa 1891.
június 20-án született Kisvárdán. Az
Evangélikus Fõgimnázium tanulója-
ként tett érettségi vizsgálatot 1908-
ban. „Mindnyájunkat hazafiságra
neveltek, amely alatt az értendõ,
hogy a hazáért tanulni, dolgozni és
ha szükséges, áldozatokat kell hoz-
ni” – vallotta egy beszédében volt
iskolájáról 1956-ban. A budapesti
orvostudományi egyetemen diplomázott 1913-ban,
majd katonaorvosként részt vett az elsõ világháború-
ban, az orosz és az olasz fronton igyekezett a sebesül-
teken segíteni. Ezután klinikai tanársegéd volt, majd
németországi tanulmányúton gyarapította tudását.
1925-ben nevezték ki az Erzsébet közkórház belgyó-
gyász fõorvosának.

Sarvay az 1910-es évek során önállósult belgyógyá-
szat élén olyan elõdök örökségét vette át, mint dr. Ló-
rencz Gyula, dr. Dohnál Jenõ és dr. Mikecz Miklós. Dr.

Jakó János szerint „széles látókörû,
minden új iránt érdeklõdõ és fogé-
kony, a lényeget hamar felismerõ,
nagy tudású, tapasztalt belgyógyász,
aki maga volt a kiegyensúlyozott
nyugalom és szakmai biztonság, aki
a hibákra és tévedésekre is szelíden,
mosolyogva figyelmeztetett”. Egyik
fõ témája a tuberkulózis volt, amely-
rõl írt tanulmányokat és felvilágosí-
tó elõadásokat is tartott a város kö-
zépiskoláiban. Tanítványai révén,
mint pl. dr. Mandula Sándor, dr.
Vigváry László és dr. Kemény Lajos,
hozzájárult a megyei tüdõbeteg-el-
látás megteremtéséhez is.

1957 és 1959 között a kórház
igazgatói tisztét is ellátta. 1961-ben vonult nyugalom-
ba, de nem szakadt el az egészségügytõl, haláláig gyó-
gyító munkát végzett. 1972. április 22-én hunyt el. „Lel-
kiismeretes munkájával, emberi magatartásával nagy
megbecsülést szerzett úgy magának, mint kórházunk-
nak” – olvashatjuk egykori munkahelyének gyászjelen-
tésében. Emléktábláját, Tóth Sándor szobrászmûvész
alkotását 2001-ben leplezték le.


