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50. SZÜLETÉSNAP A MÚZEUMFALUBAN

ÚJ BUSZMENETREND ÉS HÁLÓZAT AUGUSZTUS 20-TÓL
Az önkormányzati képviselõk tanácskoztak az au-

gusztus 20-án bevezetendõ új, helyi, belterületi busz-
menetrendrõl és hálózatról kedden, a városházán, amit
a polgármester már korábban elõre jelzett. A közgyû-
lés tagjait a tervezésre felkért Mobilissimus Kft., vala-
mint az önkormányzat szakemberei tájékoztatták a ja-
vaslatokról, illetve a május elsején bevezetett, s azóta
kétszer finomhangolt átmeneti menetrend tapasztala-
tairól.

A megbeszélésen a közgyûlés tagjai is tolmácsolhatták
a lakosság észrevételeit, amelyeket eddig is figyelembe
vettek – a nagyfoglalkoztatók kérései mellett – a már ér-
vényes átmeneti menetrendek kialakításánál Pató István
szerint. A Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály
vezetõje hozzátette, azért is volt fontos ez a tanácskozás,
mert a júniusi közgyûlés komoly hatáskört adott a jövõ
héten ülésezõ Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizott-
ságnak, õk bólinthatnak rá a változtatásokra.

ÚJ VISZONYLATOK JÖHETNEK
A keddi egyeztetésen részt vettek a menetrend és hálózat

újratervezésére felkért Mobilissimus Kft. szakemberei is. Ekés
András kiemelte, a javaslatok között szerepel például egy új
örökösföldi körjáratpár, amely a Vasútállomást köti össze a
lakónegyeddel az Országzászló téren keresztül az egyik irány-
ba, a Búza téren keresztül a másik irányba, gyorsabb elérhetõ-
séget adva, segítve az örökösföldi belsõ közlekedést is. Lehet
egy új viszonylat, amelyik Orost köti majd össze Örökösfölddel,
Jósavárossal, a bevásárlóközpontokkal és a Vasútállomással,
várhatóan 44-es jelzéssel. A Sóstói úton megerõsíthetik a köz-
lekedést csúcsidõben a rozsrétszõlõi és kistelekiszõlõi autó-
buszok tovább közlekedtetésével, így is átutazhatóvá válik a
város átszállás nélkül. Borbányán a mostani 13-as, illetve
2/2Y várhatóan 2-esként és 13-asként körjáratként fog közle-
kedni. Emellett ott a már mûködõ új 55-ös, ami Örökösföldet
köti össze Sóstógyógyfürdõvel, valamint a 90-es buszcsa-
lád, a lakótelepek és a nagyfoglalkoztatók között. (További
részletek: nyiregyhaza.hu.) (Szerzõ: Tarczy Gyula)

2020. július 21-én, kedden újranyit a
Bencs Villa. Az elsõ est az irodalomé,
Háy Jánossal Kováts Dénes beszélget
majd, ezt követõen pedig július 28-án
Harcsa Veronikával és Márkos Albert-
tel találkozhat a zenekedvelõ közönség.

NYIT A BENCS VILLA

Újra megtelt látogatókkal szombaton a Sóstói Múzeumfalu. Az 50. születésnapját
ünnepelte a skanzen. Színes programok, kiállítás, rendhagyó tárlatvezetés, torta, nép-
zene és néptánc várta az érdeklõdõket.

Az önkormányzati képviselõk kaptak meghívást a
buszmenetrendrõl és hálózatról szóló tájékoztatóra,

megbeszélésre

Elkészültek a nagykörút bezárásának kiviteli tervei, s az önkormányzat szeretné
megindítani a kivitelezési közbeszerzést – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester a Nyíregyházi Televíziónak. Mint ismert, az önkormányzat konkrét elképze-
lése, hogy egy több évtizedes problémát orvosolva befejezi a torzóban maradt nagy-
körutat. Ennek keretében a Vasútállomástól a Debreceni útig tartó szûk keresztmet-
szetet fejlesztenék 2x2 sávossá. Bár a veszélyhelyzet lassította a folyamatot, ideális
esetben akár jövõre megindulhatnak a munkák.

NAGYKÖRÚT: KIVITELI TERVEK
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1822 db jelenleg az önkormányzati tulajdonú lakások
száma. Egy közgyûlési rendelet alapján ezek kezelését,
bérbeadását a NYÍRVV (Nyíregyházi Városüzemeltetõ és
Vagyonkezelõ) Nonprofit Kft. látja el. Nyilvántartásuk
szerint 2020. június 25. napjáig 80 háztartásnak volt leg-
alább 100 000, legfeljebb 300 000 forint tartozása, 24
háztartásnál ez már a 300 000 és 500 000 forint közötti
tartományban volt, míg fél- és egymillió forint között 43
háztartásnak volt lakbér- és üzemeltetési költségtartozá-
sa. A NYÍRVV-nél is érvényes, mint a korábbi cikkeink-
ben írottak szerint a Nyírtávhõnél és a Nyírségvíznél: a
megoldást keresik – de ehhez az érintettek együttmûkö-
dése is kell(ene).

Az önkormányzati cég szerkesztõségünknek küldött
tájékoztatásából kiderül, a bérleti díj kiszámlázása havonta
történik és a bérlakás visszaadásáig fizetni kell, függetle-
nül attól, hogy idõközben megszûnt a bérleti jogviszony
(pl.: felmondás, lejárt szerzõdés). A bérleti díjon felül a
bérlõ köteles megfizetni az üzemeltetési költséget, továb-
bá a közüzemi szolgáltatások díjait is. A bérleti díj besze-
dése díjbeszedõk által személyes megkereséssel történik,
általában tárgyhó elsõ és utolsó munkanapja között, kivé-
ve, akik banki átutalás útján fizetnek. A díjbeszedõk a la-
kói összetételt ismerve akár 2-3 alkalommal is megkere-
sik a bérlõket. A bérlõ az esetleges hátralékot is befizethe-
ti a díjbeszedõnél bevételi pénztárbizonylaton és arra is
lehetõség van, hogy csak a számla egy részét fizesse ki.

RÉSZLETFIZETÉS, FELSZÓLÍTÁS, FELMONDÁS

Azokkal a hátralékos bérlõkkel, akiknek tartozása eléri
vagy meghaladja a 20 000 forintot és fizetési hajlandósá-
got mutatnak, részletfizetési megállapodást kötnek. A rész-
letfizetési megállapodás megkötésekor a hátralék 1/3 ré-
szét egy összegben be kell fizetnie a bérlõnek, a fennma-
radó 2/3 rész maximum 6 hónapos idõszakra adható, de
ettõl egyéni esetekben el lehet térni. Amennyiben a lak-
bér és üzemeltetési költségtartozás eléri a fenti összeget,
úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek. A
tértivevényes felszólító levél átvétele után – ha a bérlõ
továbbra sem fizet – 8 napon belül felmondják a szerzõ-

KÖZEL 150 HÁZTARTÁSNAK SZÁZEZERNÉL JÓVAL
TÖBB A LAKBÉRTARTOZÁSA

dését. A bírói gyakorlat rendkívül szigorúan vizsgálja a
határidõk betartását, ezért a felmondásokat a díjbeszedõk
személyesen viszik ki és vetetik át a bérlõvel.

BÁRMIKOR FIZETHETNE KÖZBEN

– A felmondási idõ eredménytelen eltelte után peres
eljárást indítunk lakáskiürítésre és a pénzkövetelés be-
hajtására. A peres eljárás során bármikor lehetõsége van
a bérlõnek fizetni, ekkor az eljárást szüneteltetjük, a hát-
ralék és végrehajtási költségek teljes kifizetése után az
eljárást megszüntetjük. Teljesítés hiányában a bíróság kö-
telezi a bérlõt a lakás kiürítésére és az elmaradt lakbér
megfizetésére. Ha idõközben a bérlõ már elköltözött,
akkor csak pénzkövetelés megfizetése iránt kell indítani
fizetési meghagyásos eljárást. A jogerõs ítélet alapján
megindítjuk a végrehajtási eljárást. A végrehajtási lap
alapján önálló bírósági végrehajtó útján – a végrehajtási
elõleg megfizetése után – próbáljuk meg követelésünket
behajtani (ingó- és ingatlan-végrehajtás, jövedelem letil-
tása). A hátralékos bérlõknek az egész eljárás alatt bár-
mikor van lehetõsége fizetni, külön megállapodás nél-
kül is. Ha a bérlõ nem jelentkezik, akkor több alkalom-

mal is felkeressük, illetve egyeztetünk vele a tartozás ren-
dezése érdekében – írta a NYÍRVV.

ADÓSSÁGKEZELÉS, TÁMOGATÁS

– A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentése
érdekében igyekszünk a részletfizetési megállapodáson
kívül adósságkezelési szolgáltatásba vagy RÉS alapítvá-
nyi támogatásba is bevonni a bérlõket. A helyi adósságke-
zelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek ré-
szére nyújtott, lakhatást segítõ ellátás. A bérlõnek vállal-
nia kell az adósság és az önkormányzat által megállapí-
tott adósságcsökkentési támogatás különbözetének meg-
fizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való
részvételt. A RÉS alapítványi támogatás feltétele, hogy a
bérlõ érvényes lakásbérleti/használati szerzõdéssel rendel-
kezzen és fennálló lakbér és üzemeltetési költségtartozá-
sára részletfizetési megállapodást köt. A támogatás mér-
téke a tartozás 2/3-a, maximum 150 000 forint lehet –
közölte a Városüzemeltetõ cég.

CSAK LEGVÉGSÕ ESETBEN

– Ha a fentiek ellenére sem sikerül elérni, hogy a bérlõ
együttmûködjön a tartozás csökkentése érdekében, úgy
kérjük a kényszerkiköltöztetés kitûzését karhatalom köz-
remûködésével. A kényszerkiköltöztetés kitûzése elõtt a
végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre.
Ha ez is eredménytelenül telik el, akkor kerül csak sor a
kiköltöztetés pontos dátumának meghatározására. Egészen
a kényszerkiköltöztetés végrehajtásának foganatosításáig
van lehetõsége az adósnak arra, hogy valamilyen módon
érdemben csökkentse a hátralékot és megegyezzen társa-
ságunkkal.

ÍGY IS SEGÍTENEK

S bár a NYÍRVV-nek nincs rá törvényi kötelezettsége,
de a kilakoltatással érintett adósok egy részének – elsõ-
sorban a kiskorú gyermekeket nevelõ családoknak – elhe-
lyezést biztosítanak alacsonyabb rezsiköltségû lakásban
a Huszár lakótelepen.

Fotó: illusztráció
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KORONAVÍRUS VAN, VOLT ÉS EGYELÕRE LESZ IS!
Az elmúlt négy hónapra visszatekintve, kétséget kizá-

róan állítható: az élet minden területe a koronavírusról
szólt hazánkban (is). Magyarországon március 4-én je-
lentették be az elsõ regisztrált esetet, az elsõ elhunyt
beteget pedig március 15-én. Az aktív esetek száma egé-
szen május elejéig nõtt, majd folyamatosan csökkenni
kezdett. A koronavírus azonban nem tûnt el. Sõt! A szom-
szédos országokban újra emelkedni kezdett a fertõzöt-
tek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatairól, na
meg a jövõrõl beszélgettünk a Nyíregyházán született dr.
Kis Zoltán virológussal, akinek vezetésével márciusban
elsõként sikerült izolálni az új koronavírust Magyaror-
szágon. Ezzel pedig lehetõség nyílik hazai vakcinák kifej-
lesztésére.

Mint ismert, 2019 decemberében Wuhanból ismeretlen
eredetû tüdõgyulladás-járványt jelentettek az Egészségügyi
Világszervezet felé. A megbetegedések hátterében egy új
koronavírust igazoltak a kínai egészségügyi hatóságok,
amely közeli rokonságot mutat a SARS- és MERS-korona-
vírusokkal. A kezdeti megbetegedések esetén közös ténye-
zõ volt, hogy azok, akik koronavírus-fertõzöttek lettek, mind-
annyian jártak a wuhani halpiacon. Késõbb aztán igazoló-
dott, hogy a vírus emberrõl emberre is képes terjedni.

„MEGFELELÕ IDÕBEN, MEGFELELÕ
INTÉZKEDÉSEK”

Az elsõ személyek, akikrõl Magyarországon hivatalo-
san bejelentették, hogy SARS-CoV-2 koronavírussal fertõ-
zöttek, két iráni származású, Magyarországon tanuló egye-
temista. A harmadik már egy brit férfi, aki Milánóban dol-
gozik, és rendszeresen ingázik az olaszországi város és
Debrecen között, de volt, aki Izraelbõl utazott hazánkba,
vagy aki járt – többek között – Hollandiában és Angliá-
ban. Kezdetben behurcolt esetekrõl szóltak a hírek, de
aztán már március közepén olyanokat is detektáltak a
Nemzeti Népegészségügyi Központ laboratóriumában,
akiknek nem volt az azt megelõzõ két hétben külföldi uta-
zásuk, tehát itt kaphatták el Magyarországon a betegsé-
get. Július 1-ig hazánkban igazoltan 4157-en fertõzõdtek
meg, 586-an pedig elhunytak.

– Azt látjuk, hogy Magyarországon megfelelõ idõben,
megfelelõ  intézkedések  történtek a  koronavírus-járvány
elleni védekezésben. Április végén, május elején értük el
a tetõpontot, azóta pedig tulajdonképpen csökken az eset-
szám, jelenleg úgy is fogalmazhatunk, hogy viszonylag
stagnál – kezdte a beszélgetést dr. Kis Zoltán, hozzátéve,
a kijárási korlátozások feloldása és a határok újranyitása
következtében sem nõtt érdemben a fertõzõdött betegek
aránya, ellenben a környezõ országokkal – Horvátország-
ban, Szlovéniában, Ukrajnában, Romániában, Németor-
szágban ugyanis újra elkezdett emelkedni.

A MASZKVISELÉST LAZÁBBAN VESZIK

– Itthon bár a tömegközlekedési eszközökön, vagy
például az üzletekben kötelezõ a maszkviselés, ezt
sokan mégsem tartják be, pedig fontos lenne, csak-
úgy, mint a rendszeres kézmosás és a másfél méteres
védõtávolság betartása is. Koronavírus elleni gyógy-
szer, oltóanyag a közeljövõben nem várható. Tehát
nem lesz, ami õsszel megvédene minket. Ezen szabá-
lyok betartásával viszont jelentõsen csökkenthetjük az
esélyét annak, hogy elkapjuk a fertõzést. A vírus úgy
viselkedett hazánkban, ahogy azt már külföldön leír-
ták, hiszen Nyugat-Európában hamarabb robbant be
a járvány, tehát voltak adataink, elõfeltevéseink és
ebbõl a szempontból nem okozott nagy meglepetést.
Nem jött be egy olyan variáns sem, ami súlyosabb
fertõzést okozott volna. Kezdetben a vírus leggyako-
ribb tünetei a láz, a száraz köhögés, a mellkasi fájda-
lom, a légzési nehézségek és a fáradékonyság voltak,
de aztán ez kiegészült – a betegség lefolyásának kö-
zepétõl – a szaglás-érzékkieséssel, sõt, a hasmenés is
egyre dominánsabbá vált. A betegek mintáival min-
dig megkaptunk egy úgynevezett beküldõ lapot is a
kórházaktól, amelyen szerepeltek a tünetek. Sokszor
csak annyi volt rajtuk, hogy láz, valamint hasmenés,
nehézlégzés és köhögés viszont nem is, amire kez-
detben azt hittük, hogy a legfõbb tünet.

FOLYAMATOSAN NYOMON KÖVETIK
– Míg például az influenzavírus gyakran változtatja a

felszíni fehérjéit és ennek okán az ellene használt vakci-
nákat évrõl évre felül kell vizsgálni és változtatni azokat
a törzseket, amik benne vannak az oltóanyagban, a ko-
ronavírus biológiai tulajdonságaiban szerencsére még
nem vettünk észre számottevõ módosulását, vagyis ahogy
a közbeszédben használják, nem mutálódott, de hoz-
záférünk nemzetközi adatbázisokhoz, folyamatosan fi-
gyeljük, hogyan és milyen irányba változik.

NEM CSAK EGYFÉLE KORONAVÍRUS LÉTEZIK

– Többféle koronavírust is izoláltak Magyarországon, ami
azt mutatja, hogy a betegséget több helyrõl hurcolták be –
magyarázta a virológus. – Ez azonban biológiai tulajdonsá-
gaiban nem jelent különbséget, inkább csak a vakcina ha-
tásossága szempontjából lehet fontos, hogy megállapítsák,
hányféle alpopulációja van jelen Magyarországon. Ugyan-
is, ha sikerül létrehozni a vakcinát, akkor abban annak a
vírustörzsnek kell jelen lennie, ami hazánkban leginkább
terjed. Az, hogy a vírust márciusban sikerült izolálni, egy
nagyon fontos lépés volt a vakcinafejlesztés szempontjából
– folytatta. – Az izolálás ugyanis azt jelenti, hogy a beteg-
ben lévõ vírust laboratóriumi körülmények között tartjuk
fenn és szaporítjuk. Ha pedig ezeket a vírusokat képesek
vagyunk felszaporítani, akkor el tudjuk kezdeni vizsgálni a
tulajdonságaikat: milyen gyorsan, milyen mennyiségben
szaporodik; és egyáltalán hogyan változik a genetikai tulaj-
donsága. Egyrészt ez ahhoz is szükséges, hogy megtaláljuk
a törzset, amelybõl a koronavírus elleni hatásos vakcinát
elõ lehet állítani. Másrészt pedig szerepe lesz abban is, hogy
ha sikerülne kifejleszteni az oltóanyagot, akkor megnéz-
zük, hogy egyáltalán mennyire védene. A jó vakcinának
ugyanis úgynevezett semlegesítõ ellenanyagok termelését
kell kiváltania az illetõ szervezetében. Ennek teszteléséhez
is kell az élõ vírus, hiszen laborkörnyezetben össze tudjuk
hozni az ember vérsavóját a koronavírussal. Ha a vírus nem
képes az érzékeny sejteket megfertõzni azért, mert a beteg
savójában ott vannak az ellenanyagok és azok ártalmatla-
nították, akkor nyert ügyünk van. Sajnos a koronavírus el-
len azonban még nincsenek ilyen szereink.

KOMPLEX FELADAT A VAKCINA-ELÕÁLLÍTÁS

A koronavírus elleni vakcina-elõállítás egy nagyon komp-
lex feladat – magyarázta a virológus, mindez pedig még
hosszú hónapokat vehet igénybe. – A vírust meg kell ismer-
nünk, ott vannak a hatósági engedélyeztetések, a preklinikai
és klinikai fázisok, szükség van állatkísérletekre és persze
arra is, hogy ha mindezeken túl vagyunk, akkor megfelelõ
mennyiségû vakcinát elõ tudjunk állítani.
1. Ha sikerülne kifejleszteni egy vakcinát, akkor elkerül-

hetetlen, hogy annak hatásosságát elõször állatokon
vizsgáljuk meg, azonban hangsúlyoznom kell, hogy Ma-
gyarországon nagyon szigorú állatkísérleti szabályok
vannak érvényben. Úgy kell kísérleteznünk, hogy a le-
hetõ legkevesebb állat felhasználásával a legtöbb in-
formációhoz jussunk.

2. Amennyiben azt látnánk a kísérleti állatok esetében,
hogy mûködik a vakcina, akkor, és persze ha a hatóság
is engedélyezné, lépnénk bele a klinikai elsõ fázisba.
Megnéznénk, hogy kevés számú önkéntesen, fiatal-erõs
szervezeten, mennyi lenne az a dózis, ami nem ártana.

3. Amikor már azt látnánk, hogy bizonyos dózis beadása
után még mindig megfelelõ a védettség, lépnénk be a
második fázisba. Itt már a hatásosságot is jobban tud-
nánk tesztelni.

4. A harmadik fázisnál már sokkal több emberen is kipró-
bálnánk.

5. Ha ezeken túl lennénk – sikeresen –, akkor kaphatná
meg a vakcina a forgalombahozatali engedélyt.

– Most az angol és kínai kutatók járnak nagyon elõl a
vakcinafejlesztésben. Világszerte sokan próbálnak meg
vakcinát fejleszteni; de még az utolsó, hármas fázisban
lévõknél is gyakorta ki szokott derülni: sajnos a vakcina
mégsem megfelelõ. Azonban, ha adna egy bizonyos szin-
tû védettséget, már azzal is elõnyben lennénk, vagy ha
már azt elérnénk, hogy senki ne kerüljön be az intenzív-
re. Koronavírusos betegségnél sok esetben kevés az esély
a lélegeztetõgép elhagyásának, így az is óriási eredmény
lenne. A cél, hogy minél hatásosabb vakcinát állítsunk elõ,
de úgy, hogy az egyáltalán ne ártson.

LEGALÁBB 2 MILLIÁRD DÓZISRA LESZ
SZÜKSÉG

– A vakcina fõ célja a megelõzés, hogy felkészítse
az immunrendszert a vírusra. Ha sikerülne kifejlesz-
teni, akkor azt követõen kezdõdhetne a gyártás. Mi-
vel a vírus az egész világot érinti, elsõ körben leg-
alább 2 milliárd dózisra lenne szükség, ennek legyár-
tása óriási kihívás. Lesz egy prioritási rend, hogy me-
lyek azok a célcsoportok, akiknek mihamarabb szük-
ségük van rá. Nyilván az idõsekkel, a fokozott kocká-
zati csoportba tartozókkal fogják kezdeni.

MÉG HOSSZÚ HÓNAPOKRA SZÁMÍTHATUNK

– Nem tartom valószínûnek, hogy az idén lesz minden
szempontból megfelelõ vakcina a koronavírus ellen. Talán
jövõre, de ne bocsátkozzunk jóslatokba. E nélkül viszont a
vírus nem fog eltûnni, velünk lesz a mindennapjainkban.
Egyelõre csak a járványügyi intézkedésekkel tudjuk alacso-
nyan tartani az esetszámot. Ha azonban ezeket a megelõ-
zõ szabályokat nem tartjuk be, akkor nagyon gyorsan ter-
jedni fog. Azt hittük, hogy a nyár, a meleg nem fog annyira
kedvezni a vírus terjedésének. Horvátországban meleg van,
mégis emelkedik az esetszám. Angliában is gócpont ala-
kult ki. Ez a vírus magától nem fog eltûnni. Persze, ha az
egész világon mindenki kulcsra zárná az ajtót és huzamo-
sabb ideig nem jönne ki a házból, akkor elvágnánk a terje-
dését, de tudjuk, hogy ez több szempontból is lehetetlenség.

VAJON LESZ 2. HULLÁM?

– Az látszik, hogy bár meleg van, a vírus mégis terjed,
fõleg zárt térben. Ha majd beköszönt az õsz, hûvösebb
lesz az idõ, akkor a pára és az alacsonyabb hõmérséklet
miatt az életképessége is megnõ, a felszínen tovább meg
tud majd maradni. Tavasszal a lakosság rendkívül fegyel-
mezett volt. Ha ezt meg lehet õsszel is õrizni, akkor nem
kell majd településeket karantén alá helyezni. A korona-
vírustól még nem szabadultunk meg. Az, hogy ez egy
második hullám lesz, vagy csak még az elsõ, virológusként
nehéz megmondani. Úgy fogalmaznék, hogy az elsõ még
nem múlt el. Cél azonban az, hogy minél alacsonyabb
esetszám forduljon elõ a jövõben.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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85, VADONATÚJ PARKOLÓ
85 felújított parkoló várja rendezett kö-

rülmények között a Dunapack nyíregyhá-
zi gyárához és a szomszédos óvodába ér-
kezõket. A nemrégiben teljes körûen kor-
szerûsített Tünde utcán mûködõ cég az
önkormányzattal együttmûködésben tette
komfortossá és csinossá a környezetét.

A Tünde utcát nemrégiben, egy sikeres ön-
kormányzati, uniós projekt keretében minden
szempontból felújították kerékpárúttal, csapa-
dékvíz-elvezetéssel. A város egyik fontos ipa-
ri területének fõütõere az utca, melynek egyik
végén mûködik számos komoly cég szom-
szédságában a Dunapack nyíregyházi gyára.
85, vadonatúj parkoló várja mindazokat, akik
ide érkeznek, 2215 négyzetméteren. A ren-
dezett körülmények azokat is nagyban segí-
tik, akik a szomszédba, a Gyermekek Háza
Déli Óvoda Manóvár Tagintézményébe igye-
keznek – ezt az intézményt nemrégiben újí-
totta fel az önkormányzat, csakúgy, mint az
elmúlt idõszakban az összes többi óvodát.

JÓ PÉLDA A PARTNERSÉGRE
– Ez egy nagyon jó példa arra, hogy

amikor egy nyíregyházi, vagy Nyíregyhá-

zán lévõ vállalkozás – ez esetben a Duna-
pack – tenni akar a környezetért, akkor a
városban jó partnert talál. És milyen jó a
városnak, hogy ilyen jó partnerei vannak,
mint a Dunapack. Komoly összefogás volt
ez: a cég 26 millióval járult hozzá, a város
pedig 34 millióval, tehát összesen 60 mil-
lió forintból lett területrendezés, illetve ko-
moly parkolószám-bõvítés. Arról nem be-
szélve, hogy itt korábban milyen körülmé-
nyek voltak és amilyenek lettek, az egé-
szen más világ, és az óvodának is elõnyös
– nyilatkozta kérdésünkre Kósa Árpád pol-
gármesteri kabinetvezetõ.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

VIDEÓBESZÉLGETTEK
A POLGÁRMESTEREK

Múlt héten  dr. Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza MJV polgármestere és  Sun Zhe,  Harbin
város polgármestere videóbeszélgetést foly-
tatott. Az eseménynél jelen volt dr. Ulrich
Attila (jobbról), Nyíregyháza MJV alpolgár-
mestere, valamint dr. Csíky Nándor, mint
angol tolmács (balról).

Az 50 perces beszélgetés során szó volt a
COVID-19 járvány kezelésének tapasztalatai-
ról, valamint a jövõbeni testvérvárosi együtt-
mûködési lehetõségekrõl gazdasági, kereske-

delmi, turisztikai és kulturális területen. De szó-
ba került például az oktatás és a hagyományos
kínai orvoslás is. Nyíregyháza és Harbin 2021-
ben ünnepli testvérvárosi kapcsolatának 15
éves jubileumát. A két polgármester megálla-
podott, hogy amíg a járványhelyzet nem teszi
lehetõvé a személyes találkozást, rendszere-
sen videókonferenciát tartanak a két város
szakembereinek részvételével, hogy ezzel is
élõbbé tegyék a testvérvárosi kapcsolatot –
Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata tájékoz-
tatása szerint.
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KERESD, VEDD, SZERESD A NYÍREGYHÁZIT!
MI IS A HELYI TERMÉK?

Helyi termék lehet minden olyan árucikk, amely értékesí-
tése az elõállítást követõen közvetlenül a termelõtõl vagy ki-
fejezetten a helyi piacokon, illetve boltokban történik. Az itt
megtalálható áruk túlnyomó többsége agrártermék, illetve
egyéb kisipari termék, például kézmûves áru. Széles válasz-
tékot, sokszínû termékkínálatot találunk a helyi piaco(ko)n,
ahol a helyi termelõktõl, õstermelõktõl közvetlenül lehet vá-
sárolni.

A helyi termék nem más, mint:
a munkahelyteremtés és a munkahely megtartásának,
a hagyományok fenntartásának, megõrzésének és újjá-
születésének,
az élhetõ vidék megteremtésének és fenntartásának, il-
letve
a turisztikai kínálat színesítésének és egyedivé tételé-
nek eszköze.

A helyi élelmiszerek fogyasztása, a helyi termékek vásár-
lása számos elõnnyel jár a termelõk, a helyi gazdaság és a
fogyasztók számára is. A tudatos fogyasztói attitûd egyre szé-
lesebb körben ismert és divatos.

HELYI TERMÉK- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Sza-

bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal partnerségével
valósítja meg a „Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum” címû,
TOP-6.8.2-15-NY1-2016-00001 azonosítószámú projektet.
A Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum projekt keretében le-
hetõség nyílt Nyíregyháza számára a helyi gazdaság megerõ-
sítése céljából több kiegészítõ tevékenység igénybevételére
is, melyek segítségével tovább bõvíthetõ a városi foglalkoz-
tatási szint. A tevékenység erõsítheti a foglalkoztatási szint
növekedését, a vállalkozások számának és stabilitásának a
fokozódását, ezáltal hozzájárulva a helyi gazdaság diverzifi-
kációjához.

A helyi vállalkozói szféra megerõsítése akkor lehetséges,
ha városi szinten koordináljuk a helyi termelõk és szolgálta-
tók innovatív fejlesztési tevékenységét, ha megfelelõ szak-
mai segítséget nyújtunk a vállalkozóknak termékeik, illetve
szolgáltatásaik helyi szintû értékesítéséhez, ha egy fogyasz-
tást ösztönzõ program keretében tudatosítjuk a helyi társada-
lomban a helyi termékek és szolgáltatások fogyasztásának
elõnyeit, valamint a helyi élelmiszerek fogyasztásának elõ-
nyeit.

A helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési szolgáltatás ki-
alakításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város célja a helyi ter-
melõk, kézmûvesek, szolgáltatók segítése, valamint a helyi
identitástudat és a társadalmi kohézió erõsítése, ezáltal a tu-
risztikai kínálat bõvítése.

ÉRTÉK A HELYI
A helyi termékek és szolgáltatások iránti igény az elmúlt

idõszakban jelentõs mértékben megemelkedett. Mára, a fo-
gyasztók számára felértékelõdtek a helyi termékek, a hagyo-
mányos módon elõállított dolgok, értékké vált az elõállítá-
sukhoz kapcsolódó, generációról generációra átörökített tra-
dicionális tudás. A helyi termékek létrehozása, széles körben
történõ értékesítése és népszerûsítése egyrészt a turizmus és
a gasztronómia, másrészt a helyi gazdaság fejlesztésének el-
engedhetetlen eleme. A turisták körében is egyre keresetteb-
bek a helyi termékek, vásárlásuk, fogyasztásuk divattá vált az
utazások, kirándulások során. A hagyományos és tájjellegû
élelmiszerekre alapuló attrakciók a turisták számára vonz-
erõt jelentenek. Napjaink tendenciái azt mutatják, hogy fel-
értékelõdik a hagyományos módon elõállított termék, érték-
ké válik a generációról generációra átörökített tradicionális
tudás.

A helyi termékek fõ jellemzõje, hogy rövid a termelési
lánc, azaz a termelés, feldolgozás és az értékesítés, valamint
a fogyasztó a lehetõ legközelebb vannak egymáshoz. Kieme-
lendõ, hogy a helyi termék forgalma, keresletük megerõsö-
dése a helyi gazdaságot fejleszti, a helyi szereplõket segíti és
fenntarthatóbb gazdálkodáshoz vezet.

A PROJEKT CÉLCSOPORTJÁT ALAPVETÕEN
HÁROM ALCSOPORTRA BONTHATJUK

 1. Nyíregyháza és a környezõ települések lakossága, akik
érdekeltek abban, hogy a helyben keletkezett jövedelem je-
lentõs arányban helyben kerüljön elköltésre, erõsítve ezzel a
város gazdaságát. Természetesen a helyiek számára is nagyon
fontos, hogy gyorsan megbízható, jó minõségû termékekhez
és szolgáltatásokhoz jussanak, melyre remek lehetõséget tud-
nak nyújtani a helyben megtermelt élelmiszerek és szolgálta-
tások. A vásárlók számára egyre fontosabb, hogy az adott
termékrõl vagy szolgáltatásról minél pontosabb információ-
kat kapjanak, melyrõl elõzetesen gyakran az online platfor-
mokat veszik igénybe.

 2. A városba érkezõ turisták, akik kirándulásaik során
vehetik igénybe a szolgáltatásokat, valamint vásárolhatnak,
kóstolhatnak különbözõ termékeket. A turisták körében is
megváltoztak a fogyasztói szokások, egyre többen keresik a
magas minõségû, prémium termékeket és szolgáltatásokat.
Az elmúlt években megfigyelhetõ gazdasági növekedés ma-
gával hozta az elkölthetõ jövedelem növekedését, mely elõ-
segíti a belföldi turizmus fokozódását is. A turisták körében
megnövekedett és egyre népszerûbb az ún. élmény alapú
szolgáltatások iránti kereslet.

 3. A városban és annak 25 km-es körzetében tevékeny-
kedõ helyi termelõk és szolgáltatók, akik számára lehetõség
adódik a programban való részvételre. A helyi termelõk és
szolgáltatók körében is megfigyelhetõ egyfajta elmozdulás a
magasabb minõség elõállítása és szolgáltatás nyújtása irányá-
ba. A több száz helyi termelõ és szolgáltató egy része számá-
ra nehézséget jelent a változó fogyasztói igények kiszolgálá-
sa. A fogyasztókkal való kapcsolat kiépítéséhez, valamint a
minél szélesebb körû elérésük céljából az online térben való
megjelenés jelentõs lehetõséget tartogat magában.

A PROJEKT TERÜLETI LEHATÁROLÁSA:
Nyíregyházi járás: Kótaj, Nyírtelek, Nagycserkesz,
Kálmánháza, Újfehértó, Napkor, Apagy, Sényõ, Nyír-
tura, Nyírpazony, Tiszanagyfalu.
Ibrányi járás: Buj, Ibrány, Nagyhalász, Paszab,
Tiszabercel.
Kemecsei járás: Kemecse, Vasmegyer, Nyírbogdány,
Székely, Nyírtét, Demecser, Berkesz, Beszterec, Kék,
Tiszarád.
Baktalórántházi járás: Levelek, Besenyõd, Magy.
Nagykállói járás: Nagykálló, Kállósemjén, Biri, Érpatak,
Geszteréd, Balkány.

Az érintett települések polgármestereit levélben és e-
mailben kerestük fel és tájékoztattuk õket a programhoz való
csatlakozás lehetõségeirõl. Az adatbázissal a helyi termékek
vásárlása iránt elkötelezett, tudatos vásárlókat és a helyi ter-
mékeket elõállító termelõket tudjuk közvetlenül összekapcsol-
ni. A termelõi adatbázis bõvítése folyamatos, amely a https://
helyitermek.nyiregyhazipaktum.hu/ webcímen érhetõ el.

MIÉRT IS ÉRDEMES A PROGRAMHOZ
CSATLAKOZNI?

A helyi termék- és szolgáltatásfejlesztési programon belül
lehetõség nyílik:

szakmai fórumokon; vállalkozói, termékfejlesztési kép-
zéseken, workshopokon (ahol cél a szakmai ismeretek
bõvítése, mélyítése, átadása),
best practice rendezvényeken (ahol helyi, hazai jó gya-
korlatok kerülnek bemutatásra, megismertetésre),
gazdatúrákon, termelõi látogatásokon (ahol a túrák so-
rán bepillantást kapnak a gazdatársuk munkájáról, a gaz-
daság mindennapjáról, tapasztalataikról, a termék elõ-
állításáról stb.),
szemléletformáló akciókon (ahol a helyi termékek vá-
sárlásának ösztönzése a cél),
szakkiállításokon, nyíregyházi nagyrendezvényeken való
részvételre (ahol helyi lakosok számára helyi termékek
népszerûsítése a cél).

KERESSÜK NYÍREGYHÁZA ÉS TÉRSÉGÉNEK
JELLEGZETES HELYI TERMÉKEIKET ÉS

SZOLGÁLTATÁSAIT!
Az elektronikus kataszterhez várjuk azon helyi termelõk,

õstermelõk, vállalkozások, magánszemélyek, bio- és nem bio
gazdaságok, kézmûvesek, hagyományos helyi termék készí-
tõk, valamint szolgáltatók/szolgáltatások jelentkezését, akik
a térségünkre jellemzõ (gasztronómiai, kézmûves és ipari) ter-
mékek elõállításával foglalkoznak. Amennyiben szeretnének
bekerülni az online kataszterbe, nincs más dolguk, mint a
„ Termelõi/Szolgáltatói adatlap” kitöltése, melyet a követke-
zõ elérhetõségen találnak meg:

Az adatbázisban való megjelenés a térség
minden helyi termelõje, gazdasága, szolgálta-
tója számára térítésmentesen vehetõ igénybe.

HELYIT HELYIEKTÕL HELYIEKNEK – MIÉRT
ÉRDEMES A FOGYASZTÓKNAK HELYI TER-

MÉKEKET VÁSÁROLNI?
A helyi termék vásárlása elõnyösen hat a helyi gazda-
ságra, hiszen a Nyíregyházán elköltött pénz helyben is
marad.
A helyben termesztett zöldség, gyümölcs mindig fris-
sebb, mint a hosszú utat megtett, gyakran még éretlenül
leszedett társaik.
A helyi élelmiszer egyedi ízvilágú, hagyományos vagy
kreatív kézmûves recept alapján készül.
Közvetlenül a termelõtõl kaphatunk információt arról,
hogy mibõl készült a termék, van-e benne allergén, va-
lamint személyes, bizalmi kapcsolatot alakíthatunk ki a
termelõvel.
A helyi termékek fogyasztása kevésbé szennyezi a kör-
nyezetet, mert kicsi a szállításból származó CO2-kibo-
csátás, illetve a minimális csomagolás révén kevesebb
hulladék keletkezik.
A helyi élelmiszer segít minket az évszakokkal harmó-
niában élni, hiszen mindig az idénynek megfelelõ táp-
anyagokhoz juthatunk általuk.
A helyi élelmiszerek kevesebb vegyszermaradványt tar-
talmaznak, hiszen nincs szükség annyi növényvédõ- és
tartósítószerre, érést elõsegítõ anyagra, illetve adalék-
anyagra, mint az import termékeknek.
Minden helyi termékhez tartozik egy helyi történet is.

A HELYI TERMÉKEK ÉRTÉKESÍTÉSI
LEHETÕSÉGEI

Napi szinten a Búza téri piaccsarnokban finomabbnál
finomabb termékek, pl. szezonális gyümölcsök és zöld-
ségek, szörpök, lekvárok, befõttek, savanyúságok, saj-
tok, méz, füstölt áru, kézmûves szappan, textíliák, hor-
golt és kézzel készített termékek stb. érhetõek el, mind-
mind kifogástalan minõségben.
2020. június 19. – 2020. augusztus 30. között a Sóstói
Piacon, a Blaha Lujza sétány melletti piactéren – a piac
jellegzetessége a festõi szépségû sóstói táj – ugyancsak
különleges portékák közül válogathatnak nemcsak a kör-
nyezõ lakosok, hanem az ide látogató turisták is, akik
szeretettel töltik el ezen a piacon a szabadidejüket. A
kellemes nyári délutánok üde színfoltjaként kínálják por-
tékáikat a helyi termelõk, valamint ipar- és népmûvészek
egyaránt. A nagy sikerre való tekintettel júliustól hetente
már öt napon: szerdától vasárnapig várja az érdeklõdõ-
ket a Sóstói Piac délután 16 órától napnyugtáig.
A Sóstói Pikniken a múzeumfaluban, amely kétheten-
ként kerül megrendezésre. Ahol szintén helyi termelõk
vására, gasztro-, kézmûves piac, élõ porták kézmûves
tevékenységei és sok-sok finomság várja a vendégeket.
Látogatói Piknik várta 2020. július 11-12-én a látogató-
kat a Sóstói Múzeumfalu 50. születésnapja alkalmából.
A nyári szezon utolsó piknikjét pedig 2020. július 25-
26-án rendezik, ahol lesz minden, mi szem-szájnak in-
gere. Kicsiknek és nagyoknak egyaránt szerveznek a
gasztronómián túl is programokat.
Egész évben a városi (nagy)rendezvényeken, ahol a he-
lyi termelõk, szolgáltatók és kézmûvesek minél nagyobb
felületet kapjanak áruik népszerûsítésére és értékesíté-
sére, másfelõl a helyi lakosság magas minõségû helyi
terméket tudjon vásárolni.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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BURGER ISTVÁN EMLÉKEZETE 1.
Amikor a leányegylet a gyermeküdültetési célokra

használt Szeréna-lakot 1927-ben átadta a városnak, az
új tulajdonos azt a Burger Alapítványból korszerûsítette
és mûködtette. Az alapítvány létrejötte Burger István
halálához kötõdik.

Burger István 1891-ben született gazdag földbirtokos
családba. Krúdy Gyulának Az õsök unokái címû publi-
cisztikai írásából kiderül, hogy a gazdagság alapjait a
Zemplén vármegyei Gesztelybõl Szabolcsba áttelepült
nagyapa, Burger Jeremiás vetette meg. Már õ is szerette
volna vagyonát jótékony célokra fordítani, de azt végül
gyermekeire hagyta. Így kapta meg Mihály az orosi,
pazonyi és turai birtokokat, amelyek 1300 holdat tettek
ki. Ezt pedig majd az õ fia, István örökölte, akit Krúdy így
jellemzett: „rendes Szabolcs megyei fiatal gazda volt, aki
példás rendet tartott a birtokán”, vagyonát gyakran jóté-
kony célokra, nyomorgók megsegítésére fordította. Ha-
lálát egy baleset okozta: 1920. december 17-én ispánja
fegyvert kért tõle egy kerülõjük számára, azonban azt
véletlenül elsütötte és hasba lõtte Burgert, aki 19-én be-
lehalt sérüléseibe. A kórházi ágyon tett végrendelete sze-
rint birtokait „Nyíregyháza városnak, mint erkölcsi testü-
letnek rendelkezésére bocsátotta, úgy, hogy a birtok egy
negyed részének a status quo izr. hitközség, egy negye-
dének pedig a Chevra Kadisa szentegylet legyen haszon-
élvezõje”. Kikötötte, hogy a befolyt jövedelmet jótékony
célra fordítsák. A Széchenyi utcai házát (képünkön) egy
létesítendõ izraelita kórház javára hagyta.

A város közgyûlésén dr. Korompay Klekner Károly fog-

lalta össze életét, aki szerint Burger „végrendeletének szel-
leme azt a még csak pirkadó nagy jövõt vonta közelebbre,
amikor majd a materialista világfelfogás romjain az evan-
géliumi áldozó szeretet felekezet és faji különbség nélkül
motívuma lesz minden elhatározásnak”. A gyászistentisz-
teleten dr. Bernstein Béla fõrabbi ezt fogalmazta meg út-
mutatásul: „törekedjünk maradandó jót teremteni a val-
lás, a haza és az emberiség szent nevében, akkor igazán
fogjuk tisztelni Burger István emlékét, mely áldást hozva,
áldást terjesztve fennmarad közöttünk mindörökre”.


