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KEZDÕDIK A LEGIDÕSEBBEK OLTÁSA A MEGYÉBEN IS
Háziorvosoktól és kórházi oltópontokon kaphatják meg

a vakcinát az oltásra regisztrált legidõsebbek a hét má-
sodik felében, miután az egészségügyben dolgozók és a
szociális otthonokban, idõsotthonokban lakók és gondo-
zóik kampányszerû oltása megtörtént Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében is – közölte a megyei kormányhivatal.

Román István kormánymegbízott, a megyei védelmi
bizottság elnöke ismertette: minden háziorvost levélben
kerestek meg, arra kérve õket, hogy az oltásra regisztrált
legidõsebb, 90 év fölötti pácienseik közül 6-6 olyan sze-
mélyt válasszanak ki, akik szállíthatók. Õk a következõ
napokban a kórházi oltópontokon fogják megkapni a Pfizer-
BioNTech vakcinát. Az oltások idõpontját, valamint az ol-
tópontokra való eljutást a háziorvosok szervezik meg vagy
a betegszállítók segítségével, vagy a család bevonásával.

CÉL A MIELÕBBI VÉDETTSÉG
Mindemellett Moderna vakcina is érkezett a megyébe.

Mivel az ígértnél lényegesen kevesebb, ebbõl elsõ kör-
ben azok a háziorvosi praxisok kapnak 10-10 oltásra ele-

gendõ vakcinát, ahol a legtöbb idõskorú páciens jelentke-
zett az oltásra. Amint újabb szállítmányok érkeznek az
országba, további háziorvosokhoz is el fogják majd juttat-
ni az oltóanyagot. – Célunk, hogy minél hamarabb vé-
dettséget szerezhessenek idõs, a vírus szempontjából leg-
inkább veszélyeztetett honfitársaink. A háziorvosok és a
koordinációt végzõ megyei oltási munkacsoport felkészül-
tek a munkára, az oltásnak jelenleg egyedül az szab kor-
látot, hogy kevés a rendelkezésünkre álló vakcina. Bízunk
benne, ha több forrásból nagyobb mennyiségû oltóanyag
érkezik, felgyorsul az oltási folyamat – foglalta össze Ro-
mán István.

SZIGORÚAN TARTOTT OLTÁSI TERV
Az elmúlt napokban valamennyi szociális otthonban

megtörtént az oltás a megyében is, pontosan és szaksze-
rûen végezték munkájukat a megyében dolgozó oltócso-
portok, amelynek köszönhetõen mindenki megkapta az
oltást, aki élni kívánt a lehetõséggel. Megyei szinten 4000
gondozottat és közel 1500 dolgozót oltottak be elsõ kör-
ben az idõsotthonokban és a szociális intézményekben,

több mint 80-an pedig már a második körös oltásban is
részesültek. Bár az egészségügyben dolgozók és a szociá-
lis intézmények, idõsotthonok körében a kampányszerû
oltás befejezõdött, azok számára továbbra is biztosítják az
oltást ebben a két csoportban, akik eddig nem kérték, de a
késõbbiekben jelzik az igényüket. Román István kormány-
megbízott, a megyei védelmi bizottság elnöke kiemelte: –
Mindenkire fontos szerep hárul, aki részt vesz az oltási terv
végrehajtásában. A kampányszerû, ütemezett, tömeges ol-
tások beadása csak fegyelmezett magatartás és az oltási
terv szigorú betartása mellett lehet sikeres. Köszönet illet
mindenkit, aki részt vett, illetve a következõ idõszakban
részt vesz ebben a munkában – áll a közleményben.

A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban két te-
lephelyen indult meg az ellátottak és az intézmény dolgo-
zóinak az oltása múlt hétvégén, melyen csaknem 100 szá-
zalékos részvételi aránnyal vettek részt mind az ellátot-
tak, mind a munkatársak. Az elsõ oltást így összesen 61
idõs gondozott és 44 dolgozó, illetve segítõ kapta meg. A
vakcinázást a Jósa András Oktatókórház egészségügyi
dolgozói végezték.

Hétfõn elstartolt a Mozdulj Nyíregyháza! ez évi programsorozata, igaz, a koronavírus-világ-
járvány miatt ezúttal is online. Az órarendbõl bármelyik korosztály kedvére válogathat, rá-
adásul a paletta két új elemmel is bõvült. Ilyen a kardió boksz, melyet Miló Viki tart, illetve a
„Covid után az OptimumOn” nevet viselõ foglalkozás, ami abban segít, hogy a vírusfertõzés
után mindenki visszanyerje régi formáját. Képünkön Pintér Andrea, a Fatum Nyíregyháza
játékosa kedden, az Alakformáló aerobikon.

FIGYELEMFELHÍVÓ LEVELEK AZ ADÓOSZTÁLYTÓL
Nyíregyháza MJV Adóosztálya a lejárt adótartozással rendelkezõ több mint 5000 ügyfelének

külön fizetési felszólítást küld a napokban az önkéntes teljesítés elõmozdítása érdekében, méltá-
nyolva a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetet. A helyi adóhatóságnak egyébként nem
kötelessége a végrehajtási eljárás megindítása elõtt fizetési felszólítást küldeni, az ugyanis külön
értesítés, határozat meghozatala nélkül is megindítható a lejárt esedékességû helyi adótartozásra,
ideértve a késedelmi pótlékot és mulasztási bírságot is. Ezzel az adózóknak lehetõségük nyílik a
tartozás mielõbbi megfizetésére vagy indokolt esetben fizetési kedvezmény iránti kérelem benyúj-
tására még azelõtt, hogy az adóhatóság szigorúbb végrehajtási eszközökkel élne. Nyíregyháza
helyi adóhatósága a járvány elsõ hulláma alatt is méltányosan járt el ügyfeleivel. Az adóosztály
felhívja a figyelmet, hogy 2021-ben nem nõttek a helyi adók mértékei, nem szûkültek az adóked-
vezmények, nem vezettek be új helyi adónemet és települési adót sem, adót viszont idén is fizetni
kell, hozzájárulva a város mûködéséhez. A cég- vagy ügyfélkapuval rendelkezõ ügyfelek bármi-
kor megtekinthetik adófolyószámlájukat elektronikusan az E-önkormányzat Portálon.
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Elkészült Nyíregyháza 2021-es költségvetése. Mint
köztudott, a pandémiás veszélyhelyzetben a polgármes-
teri hivatal természetesen dolgozik, viszont a közgyûlés
és a bizottságok nem mûködhetnek. Ezek hatáskörében a
polgármester hoz döntéseket, amirõl a veszélyhelyzet
elmúltával majd beszámol a közgyûlésnek. Dr. Kovács
Ferencet kérdeztük a város idei, 64 milliárd forintos, hi-
ány nélküli büdzséjérõl.

A VESZÉLYHELYZET MIATT NINCS ÜLÉS

A vonatkozó törvény szerint február 15-ig kell beter-
jeszteni az önkormányzatoknak a költségvetéseket. Mivel
a kormány által elrendelt veszélyhelyzet kitolódik, s nyil-
vánvalóvá vált, hogy nem lehet ebben a hónapban köz-
gyûlést tartani, így a város idei büdzséje polgármesteri
határozattal lép hatályba, ugyanis ebben az idõszakban a
városvezetõ gyakorolja a képviselõ-testület hatáskörét.

EGYEZTETÉS A FRAKCIÓKKAL

Persze ez Nyíregyházán
úgy történt, mint sok döntés
a tavalyi pandémiás idõszak-
ban: volt és lesz egyeztetés a
városvezetõ frakcióval, majd
az ellenzéki frakcióval is, te-
hát nem nélkülük zajlik a fo-
lyamat. Dr. Kovács Ferenc
azt mondta, mindez még na-
gyobb felelõsséget, körülte-
kintést igénylõ munka volt
ebben a helyzetben.

ÁTGONDOLT, A SZÜKSÉGLETEKET
FIGYELEMBE VEVÕ

– Egy nagyon jól átgondolt, a reális szükségleteket fi-
gyelembe vevõ és a lehetõségeket maximálisan kihaszná-
ló költségvetés megalkotására törekedtünk. Azt gondolom,
ez sikerült is.

NINCS HIÁNY, 64 MILLIÁRD A FÕÖSSZEG

– Az elmúlt években, 2013-tól, nincs költségvetési hi-
ány a nyíregyházi önkormányzatnál – ebben az évben sem

lesz. Ez igazán akkor értékelendõ, ha látjuk, a másik ha-
gyományt is folytatjuk: 60 milliárd fölötti, idén 64 milliárd
forint a költségvetési fõösszeg. 2010-ben harmincegy-két
milliárd volt, viszonyításként. Ez az összeg azért ekkora,
mert nagyon sok fejlesztés lesz idén is – nyilatkozta a
Nyíregyházi Televíziónak.

BIZTONSÁGOS MÛKÖDÉS

A polgármester kiemelte, a legfontosabb, hogy a jár-
vány idején is biztonságosan, teljes körûen mûködjön az
önkormányzati rendszer, kiemelten a szociális, az egész-
ségügyi szféra, az óvodák, bölcsõdék. Ez biztosított is,
beleértve a mindennapjainkat érintõ városüzemeltetés
nagy területét, a felújításokkal, karbantartásokkal. Maxi-
málisan figyeltek az új kihívásokra, s a rendszeres pénz-
ügyi-természetbeni juttatásokra, amibe például beletarto-
zik az ápolási, gyógyszer- és lakásfenntartási támogatás –
az ezekre szánt forrást meg is emelték, harmincmillió fo-
rinttal. Szintén magasabb összeget fordítanak az alsó ta-
gozatosok szeptemberi tanszercsomagjára és a nyugdíja-
sok karácsonyi csomagjára – a pandémia ellenére is.

MEGEMELT TARTALÉKKAL

– Fontos elem az is, hogy a tartalékot megemeltük
1 milliárd 55 millió forintra, ami a költségvetés 1,6 száza-
léka, azért, mert nem lehet még látni elõre ezt az évet.
Felkészültünk arra is, hogy ha szükségessé válik, akkor

áttekintjük, akár módosítjuk is a költségvetést. Tavaly kény-
telenek voltunk: hiszen február 6-án elfogadtuk, hatályba
lépett, aztán másfél hónap múlva veszélyhelyzet jött. Ezt
nem láthattuk elõre, s júniusban át is kellett dolgoznunk.

FOLYTATÓDNAK A FEJLESZTÉSEK
Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a biztonságos, körülte-

kintõ mûködés mellett a fejlesztés sem áll meg. Nemrég
elkészült egy új egészségügyi centrum: a Csillag utcán hét
rendelõhelyiséget alakítottak ki, amely 3 háziorvosnak és
6 védõnõi szolgálatnak biztosít helyet, s nemsokára szin-
tén megkezdi mûködését a Tokaji úton a hajléktalanok
egészségügyi ellátását biztosító egészségügyi centrum.
Folytatódik ötmilliárdos kormányzati támogatással az utak
aszfaltozása, két újabb körforgalom épül, s a remények sze-
rint elkezdõdhet a nagykörút bezárásának jelentõs prog-
ramja. Teljesen új bölcsõde épül a Honvéd utcán, az intéz-
mények energetikai felújítása is folytatódik hat helyen, ami-
bõl három iskola. Elindul a Jégkorszak attrakció fejlesztése
az állatparkban, mely Európában egyedülálló lesz, s befe-
jezõdik a nemzetközi szintû Atlétikai Centrum megépítése.

KIHÍVÁS: MUNKAHELYTEREMTÕ
BERUHÁZÁSOK

A város jövõje szempontjából azonban szerinte a leg-
fontosabb, hogy munkahelyteremtõ beruházásokat szeret-
nének ide vonzani, a fiatalok kivándorlásának mérséklésé-
re. Ezt segíti az Iparfejlesztési és Vállalkozásfejlesztési Alap
összesen 10 és fél milliárdos pénzügyi háttérrel, s az Ipari
Park bõvítésére is vásárolt területet az önkormányzat. –
Vannak biztató tárgyalásaink nagy befektetõkkel. Ezt tar-
tom a legnagyobb kihívásnak és a legfontosabb elemnek a
jövõt tekintve. Éppen ezért ez évben is beterveztünk 300
millió forintot arra, ha ilyen befektetõk jönnek és vannak
olyan megoldandó feladatok, amik pénzügyi eszközöket
igényelnek, akkor ne jöjjünk zavarba – hangsúlyozta.

BIZTOSÍTVA A MEGFELELÕ HÁTTÉR
Dr. Kovács Ferenc azt mondta, a tavalyi volt a pandémia

miatt az egyik legnehezebb éve az önkormányzatnak,
mégis teljes pénzügyi biztonsággal menedzselték végig.
A polgármester hangsúlyozta, az egész város mûködõké-
pes, amihez biztosítják a megfelelõ hátteret, így a nyír-
egyháziak nyugodtak lehetnek.       (Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÁTGONDOLT, HIÁNYMENTES VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS
NYÍREGYHÁZA 2021-ES BÜDZSÉJE FIGYEL A SZÜKSÉGLETEKRE ÉS A FEJLESZTÉSEKRE IS

Dr. Kovács Ferenc

A Honvéd utcai bölcsõde látványterve – ez is 2021-ben
valósulhat meg
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240 MILLIÓ FORINTOT KAP A SPORTCENTRUM ÉS AZ NYVSC

Elindult a Mozdulj Nyíregyháza! ta-
vaszi idénye. 15 ingyenes mozgásfor-
ma közül lehet választani, az órákat
pedig online tartják. Van két újdonság
is, az edzések pedig visszanézhetõk. 

Február elsejétõl folytatódik a Moz-
dulj Nyíregyháza! Az önkormányzat ál-
tal szervezett ingyenes mozgásformák a
pandémiás helyzet miatt továbbra is
online érhetõk el, csakúgy, mint az el-
múlt esztendõben. Regisztrációra nincs
szükség, a Mozdulj Nyíregyháza! közös-
ségi oldalán láthatók a tréningek. Ez a
sorozat most május végéig tart, és több
újdonság is megtalálható a mozgásfor-
mák között. Ilyen a kardió boksz, me-
lyet Miló Viki tart, illetve a „Covid után
az OptimumOn” nevet viselõ foglalko-
zás, ami abban segít, hogy a vírusfertõ-
zés után mindenki visszanyerje régi for-
máját. Itt az elsõ óra vasárnap 16 órától
lesz. Bárki bekapcsolódhat, és egy ter-
vezetten felépített állóképesség-fejlesz-
tés, tüdõkapacitás-növelés, izomerõ-fej-
lesztés szerepel a programban. Lépés-
rõl lépésre haladnak majd, érdemes az
elsõ alkalomtól részt venni, mivel egy-
másra épülnek a feladatok. Közben pe-
dig dokumentumokat is töltenek fel a

Mozdulj Nyíregyháza! Facebook-olda-
lára, ami segíti a munkát, és itt nézhe-
tõk vissza a korábbi adások is.

–  A Covid után az OptimumOn prog-
ram nemcsak a Covid-fertõzésen átesett
embereknek, hanem mindenkinek segít-
het, aki keresi az észszerû, tervezett moz-
gás- és életmód-felépítés útját. A program
eszközigénye SMR henger, SMR kislab-
da, TRX vagy felfüggesztéses heveder, és
az edzések monitorozásához egy pulzus-
mérõ óra, vagy mellkaspánt és appliká-
ció. A résztvevõk megtanulják a saját ter-
helhetõségük biztonságos pulzuszónáját,
és elsajátítanak egy olyan rendszert, ami-
ben tartósan javítható a test egészségi
állapota, javulhat a testösszetétel, a haj-
lékonyság, csökkenhet az esetlegesen
akár az ülõmunka miatt megrövidült
izomzat okozta fájdalmak köre, a test haj-
lékonyabb, erõsebb, gyorsabb, a légzõ-
rendszer, a keringési rendszer felépítet-
tebb, az éjszakai regeneráció jobb lesz. 
A program egyedülálló, Európában elsõ-
ként épült fel a kizárólag sporttudomá-
nyi pillérekre építkezõ rendszer – tájé-
koztatott Szentes-Szendrey Anna és Szen-
tes Gábor, a program vezetõje, szellemi
tulajdonosa. (A program speciális plakátja
a 2. oldalon látható.)

„COVID UTÁN AZ OPTIMUMON”

Több mint kétmilliárd forintos támogatást kap 45 ki-
emelt vidéki sportegyesület. Mindezt dr. Szabó Tünde
sportért felelõs államtitkár jelentette be múlt hét pénte-
ken. A sportklubok jelentõs bevételtõl estek el a járvány
miatt, ezért is szeretnék segíteni õket. A Nyíregyházi
Sportcentrum és az NYVSC jelentõs összeget, 240 millió
forintot kap. 

Félbeszakadt bajnokságok, elhalasztott foci Eb és olim-
pia, nehéz helyzetbe kerülõ sportklubok. A tavaly tavasszal
kezdõdött koronavírus-járvány jelentõsen érintette az egye-
sületeket is. A kormány ezért több mint 2,1 milliárd forint
rendkívüli támogatást biztosít 45 kiemelt vidéki sportegye-
sületnek a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatása-
inak kompenzálására – jelentette be dr. Szabó Tünde spor-
tért felelõs államtitkár. Nyíregyháza kiemelkedõ, több mint
200 millió forintot kap. 

FOLYTATÓDHATNAK
A MEGKEZDETT MUNKÁK

– A Sportegyesületek Országos Szövetségével közösen
felmértük, hogy a COVID-helyzet miatt miben segíthetjük
a klubokat. Céltámogatást biztosítunk ahhoz, hogy a meg-
kezdett munkák folytatódhassanak, a Nyíregyházi Sport-
centrum ennek értelmében 220, az NYVSC pedig 20 mil-
lió forintot kap. Ez az összeg az élsportra, utánpótlás-ne-
velésre, szabadidõsportra is fordítható – tette hozzá.

A támogatási program az ország mind a 19 megyéjét
érinti, van olyan egyesület, amelyben csak egy, de olyan
is, ahol 18 szakosztály mûködik. A vidéki sportszerveze-
tek közül több is a tokiói olimpián éremesélyes, kvótás,
vagy kvótára jó eséllyel pályázó sportolót foglalkoztat.
Ezen túlmenõen a támogatásra jelölt sportszervezeti kör
több ezer szabadidõ-sportolót, versenyengedéllyel rendel-
kezõ sportolót, köztük nagyszámú utánpótláskorú sporto-
lót is érint.

Nyíregyháza polgármestere az eseményt követõen hi-
vatalos Facebook-oldalán hangsúlyozta: nagyon jó hír,
hogy a város már nem elõször kap a kormánytól kiemelt
sporttámogatást. – Ez egy óriási segítség és elismerés Nyír-
egyháza sportolóinak, sportszakembereinek, sportéletének
és az önkormányzatnak is, amely szintén folyamatosan és

kiemelten támogatja a sportolást az olimpiára való felké-
szüléstõl a szabadidõsportban való részvételig.

ESZKÖZBESZERZÉSRE, VAGY AKÁR
EDZÕTÁBOROKRA IS FORDÍTHATJÁK

Az egyesületek a 2020. március 11. és 2021. június 30.
közötti kiadásaikra használhatják fel a rendkívüli támoga-
tást. A Nyíregyházi Sportcentrumnál 1000 sportoló van,
ebbõl 900 utánpótláskorú. Az elmúlt években is jelentõs
támogatásban részesült a klub, most pedig 220 millió fo-
rintot kap. Az anyagiak mellett komoly fejtörést okozott
az edzési lehetõségek biztosítása, mivel az iskolai torna-
termek zömében nem lehet tréningeket tartani, így a
Continental Arénában dolgozhattak az utánpótlás-együt-
tesek is.

– Ez egyrészt egy komoly motiváció a fiataloknak, hogy
egy ilyen impozáns környezetben dolgozhatnak, láthat-
ják a felnõttek edzését is, de igyekszünk minél több torna-
termet is használni. A Tankerület eddig mindenben part-
nerünk volt, remélhetõleg így lesz ez a jövõben is – tette
hozzá Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sportcentrum ügy-
vezetõje. 

A finanszírozást a Sportegyesületek Országos Szövet-
sége fogja eljuttatni az érintett egyesületeknek február
végéig. A támogatást fordíthatják eszközbeszerzésre,

munkabérre, sportegészségügyi kiadásokra, versenyezte-
tésre, edzõtáborokra, valamint létesítménybérlésre is.

Az NYVSC 20 millió forintot kap. Szilvási István, a Nyír-
egyházi Vasutas Sport Club elnöke szerkesztõségünk meg-
keresésére elmondta, a 2020-as év tavaszától kiszámítha-
tatlanná vált a sportélet.

– A második  hullám elején több szakágunkat is költöz-
tetnünk kellett, ha el akartuk kerülni újra a teljes leállásu-
kat. Az új helyszínekre költözés, a termek minimális alkal-
massá tétele és az elengedhetetlen eszközök pótlása, be-
szerzése megviselte a költségvetést. Ezeket a költségeket
nem terhelhettük a szülõkre, sportolókra. Félõ volt, hogy
ha megint kihagyunk egy félévet, teljesen eltûnhetnek  sport-
ágaink. Rendkívül nehéz volt tervezni a költségeket is, mert
nem tudtuk, melyik verseny, milyen  formában lesz meg-
szervezve és mekkora költséget jelent majd ez az egyesü-
letnek. Hatalmas segítséget jelent a most kapott támogatás.
Sokkal nyugodtabb körülmények között tudjuk az idei évet
tervezni. Bármit is tartogat az idei év, anyagi oka vélhetõ-
en nem lesz majd annak, hogy a sportolóink a megszokott
felkészülésüket folytassák és tõlük telhetõen a legjobb tel-
jesítményt nyújtsák! Köszönettel tartozunk polgármester
úrnak és dr. Szabó Tünde államtitkár asszonynak is a tá-
mogatási körbe kerülésünkért! Most már tényleg csak az
edzõinken és a versenyzõinken múlik, mit tudunk kihoz-
ni az idei évbõl!                            (Szerzõ: Dankó László)

Dr. Kovács Ferenc polgármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi
Sportcentrum ügyvezetõje
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TAVASZRA ELKÉSZÜL AZ ATLÉTIKAI CENTRUM

Ütemterv szerint halad az Atlétikai Centrum építése.
A beruházás a tervek szerint tavaszra befejezõdik. Egy
új, minden igényt kielégítõ komplexum valósul meg a Mo-
dern Városok Programnak köszönhetõen.

A dobópálya melletti épületen már a burkolóelemeket
rakják fel, bent pedig a rekortán készül. 2019 szeptembe-
rében helyezték el a sportkomplexum alapkövét, a beru-
házás pedig terv szerint halad, így tavaszra befejezõdhet
a munka. Egy új, minden igényt kielégítõ centrum lesz a
régi NYVSC pálya helyén. Kinti és benti futópályákkal,
lelátókkal, konditeremmel és szállodával. Az összesen több

mint 7 milliárd forintos fejlesztés a Modern Városok Prog-
ram keretében valósul meg.

– Ez az utolsó hónap, hogy még tart az építkezés,
márciustól megkezdõdik a mûszaki átadás és a felme-
rülõ hibák kijavítása, április végén pedig átadjuk az
Atlétikai Centrumot. A kinti edzõpálya vízelvezetõ csö-
vei a helyükre kerültek, most kap egy folyami homok
réteget. Ha az idõjárás is ilyen marad, egy hét múlva a
felsõ réteg is a helyére kerül, és kezdõdhet a füvesítés.
Bent a rekortánt rakják le, egy rész már el is készült  –
mondta Hársfalvi Gergely, a kivitelezést végzõ Aktuál
Bau Kft. ügyvezetõje. 

ESTE IS LEHET MAJD VERSENYEKET TARTANI
A kinti futópálya villanyvilágítással rendelkezik, így este

is lehet majd versenyeket tartani. 24 szobás szálloda, ví-
vóterem és tollaslabdapálya is rendelkezésre áll. A tervek
szerint itt rendezik a fedett pályás atlétikai bajnokságokat,
de edzõtáborokat is lehet majd tartani. A csarnok déli ré-
szén húzódó négyszintes épület irodáknak, orvosi szobák-
nak ad helyet, és itt lesz a sportolók rekreációs igényeihez
alkalmazkodó szolgáltatóegység is. A versenypályák mel-
lett a szabadidõsportra is gondoltak, így külön rekortán
futópálya lesz a komplexumnál, melyet bárki használhat. 

(Szerzõ: Dankó László)

NYÍREGYHÁZÁN RENDEZHETIK 2022-BEN
A TEREMKERÉKPÁROS EURÓPA-BAJNOKSÁGOT

Az elmúlt években több rangos kerékpárverseny – vi-
lágkupa és Tour de Hongrie – házigazdája volt a szabol-
csi megyeszékhely, a rendezéssel pedig mind a hazai,
mind a nemzetközi szövetség elégedett volt, akik ezért is
döntöttek úgy, hogy Magyarország, ezen belül Nyíregy-
háza lehet a házigazdája 2022-ben a Teremkerékpáros
Európa-bajnokságnak. De addig is lesz rangos viadal a
megyeszékhelyen. Nyáron a Junior Világkupa érkezik hoz-
zánk. 

A nemzetközi szövetség fõtitkára, Enrico Della Casa
személyesen hozta Magyarországra a viadalról szóló szer-
zõdést, amelyet Törzsök Zsolttal, az MKSZ alelnökével ír-
tak alá.

– Egy hároméves elõkészítõ munka eredménye az,
hogy megkaptuk a verseny rendezési jogát. A Teremke-
rékpáros Európa-bajnokságot elõre láthatólag 2022. jú-
nius 17-18-án tartjuk majd a Continental Arénában. Nyír-
egyháza mellett szólt, hogy sikeres rendezvényeket tar-
tottunk a megyeszékhelyen az elmúlt esztendõkben  –
mondta Törzsök Zsolt, a Magyar Kerékpáros Szövetség
alelnöke. 

Eredetileg 2021-ben szerették volna megrendezni az
Eb-t, de a koronavírus-járvány miatt egy évvel késõbb
tartják. Világkupaverseny viszont idén nyáron is lesz
Nyíregyházán. Egy éve több helyszínen is szerettek

volna futamot rendezni, de végül csak a szabolcsi tele-
pülésen rajtolhatott el a mezõny. A pandémia ugyan itt
is nehezítette a lebonyolítást, a szervezõk azonban je-

lesre vizsgáztak, ennek is köszönhetõ az újabb világ-
verseny rendezési joga. 

(Szerzõ: Dankó László)

Rangos, nemzetközi kerékpárversenyeknek ad helyet folyamatosan Nyíregyháza
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HONFOGLALÁS KORI VÁNDORKIÁLLÍTÁS ÉRKEZIK
A KULTURÁLIS SZFÉRÁBAN IS TERVEZIK AZ ÉVET

Honfoglalás kori vándorkiállítással nyithat tavasszal a
múzeum. Ha a pandémiás helyzet engedi, akár májustól
megtekinthetõ egy különleges tárlat, a Jósa András Mú-
zeum saját, egyedülálló kollekciójával kiegészítve. Dr.
Ulrich Attila alpolgármester kérdésünkre azt is elmond-
ta: a kultúra számos színterén folynak háttérmunkák és
elõkészületek Nyíregyházán, de a terveket egyelõre a
világjárványhoz kell igazítani.

Az eseménytelen, pandémiás januárban született azért
jó hír is a kultúrberkekben, hiszen a Váci Mihály Kulturá-
lis Központ Minõsített Közmûvelõdési Intézmény lett négy
kategóriában. Az elismerés online átadásának alkalmával
dr. Ulrich Attila is köszöntötte és elismerte a teljes mun-
katársi stábot, jelezve, magasra tették maguknak a lécet.

NOVEMBERIG NÁLUNK MARAD

Az alpolgármester szerint nem egyedi a siker Nyíregy-
házán, hiszen nemrégiben az Év Múzeuma volt a Jósa
András Múzeum, s ennek a címnek is folyamatosan meg
kell felelni. S bár a pandémiás idõszakban nehéz a terve-
zés, májusban egy különleges, Elit alakulat címû, eredeti-
leg a miskolci Herman Ottó Múzeumból induló vándorki-
állítással szeretnének indítani, amennyiben ezt az akkori
rendelkezések lehetõvé teszik. – Ezt a mi, ehhez kötõdõ
bemutatnivalóinkkal kiegészítve láthatják majd. Csíksze-
redából érkezik a tárlat, s itt marad novemberig, bízva

abban, hogy az iskolások is szabadon tudnak majd mo-
zogni akkorra. A cél az, hogy minél nagyobb számban
nézzék meg a magyar történelem kezdeteit.

MEGNÕTT AZ OLVASÁSI IGÉNY

Az alpolgármester azt mondta, a kulturális terület – több
másikhoz hasonlóan – nagy vérveszteségeket szenved, de
van jó példa az online mûködésre is. A könyvtárban pél-
dául rendszeresen tartanak elõadásokat e platformon, s
az elõzetesen leadott igények alapján zajló kölcsönzések-
bõl úgy látják, megnõtt az olvasás iránti igény. A Kulturá-

lis Negyedben a megújult és nyáron átadott Kállay-ház,
benne a Kállay Gyûjteménnyel szinte alig lehetett még
nyitva, miközben lassan elkészül mellette az új attrakció,
a Szindbád épülete is. A tér másik oldaláról jó hír, hogy a
múzeumban megvalósíthatnak egy határon átnyúló iro-
dalmi projektet, amit a pandémia lassított eddig, s úgy tû-
nik, meglesz a forrás a felújítás folytatására is – mint emlé-
kezhetünk, tavaly új kiállítóteremmel bõvült az intézmény.

RENDEZVÉNYTERVEK

Dr. Ulrich Attila hangsúlyozta, bár hasznosak az online
módszerek, a kultúrában mégiscsak az offline az igazi,
hiszen ezen a területen, mint az oktatásban is, hosszú tá-
von kell a személyes részvétel, megélés, s az emberi kap-
csolatokat nem helyettesítheti semmi. A Sóstói Múzeum-
falu új igazgatóval szintén személyes élményszerzésre
törekszik majd, és gasztronómiai eseményeket is tervez-
nek. Ami a városi rendezvényeket illeti, kevéssé valószí-
nû, hogy az áprilisi Helló Nyíregyháza! megtartható len-
ne, s a városnap is kérdõjeles a megszokott formájában.
Pedig a sok jubileum okán egy nagy testvérvárosi találko-
zóval kalkulálnak, de valószínûleg mindez az õszi Tirpák
Fesztiválra csúszik. Az alpolgármester azt mondta: most
nyugodtan és felelõsen, türelemmel kell viselkedni a jár-
vány miatt, de amint lehet, a rendezvények terén is gõz-
erõvel indulnak – a kollégák készen állnak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester
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MERRE KÖZLEKEDJENEK A BUSZOK A BELVÁROSBAN?
A Bessenyei tér teljes megújításának kezdete óta az

arra közlekedõ autóbuszok ideiglenesen az Országzász-
ló téren át járnak. A tér átépítése – beleértve az útháló-
zatot és járdákat – megtörtént, forgalomcsillapított köz-
területek és megújult zöldfelületek jöttek létre, a korábbi
parkrekonstrukciókat és funkcióbõvítést követõen. Né-
hány héttel ezelõtt a címben szereplõ kérdést tették fel a
Napló hasábjain az olvasóknak. A nyiregyhaza.hu városi
webportálon keresztül is elérhetõ ívekre érkezett vála-
szok alapján még mindig aktuális a kérdés, de tisztázód-
ni látszanak a keretek.

Az autóbusz-közlekedést érintõen számos visszajelzés
érkezett, hogy az Országzászló téren keresztüli közleke-
dés révén több belvárosi célpont jobban elérhetõ, és az
egyes autóbuszvonalak között jobb átszállási kapcsolatok
alakultak ki.

MEGKÉRDEZTÉK A NYÍREGYHÁZIAKAT

Így Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a
vonalhálózat és a menetrendek tavalyi megújításában
kulcsszerepet játszó szakértõ cég, a Mobilissimus Kft. köz-
remûködésével online kérdõívet készített az érintett 6, 6Y,
66, 8, 8A, 10, 10A, 90, 92 és H40-es autóbuszok utazó-
közönsége közlekedési preferenciáinak megismerése cél-
jából. A kérdõív a www.nyiregyhaza.hu weboldalon ke-
resztül fogadott válaszokat 2021. január 13. és 25. között,
melyekre összesen közel 700 válasz érkezett – ezúton is
köszönik az utasok aktivitását.

AZ EGYIK ITT JOBB, A MÁSIK OTT

A beérkezõ visszajelzések alapján elmondható, hogy
megosztottság alakult ki az Országzászló téren és a Bes-
senyei téren át vezetõ útvonal között. A válaszadók sze-
rint a 6-6Y-66-os autóbuszcsalád, illetve a 90-es és 92-es
autóbuszok útvonala az Országzászló téren át kedvezõbb,
azonban a 8-8A és 10-10A autóbuszok esetében pedig a
Bessenyei téren át való vonalvezetés a népszerûbb a vá-
laszadók körében. A H40-es viszonylat útvonalvezetése a
kérdõív válaszai alapján nem eldönthetõ, mivel a szava-
zatok megoszlása 50-50 százalék a kétféle útvonal kö-
zött.

A VÁLTOZÁST RÉSZESÍTIK ELÕNYBEN

A kérdõívre érkezett válaszok alapján azonban kide-
rült, hogy az utasok egyértelmûen preferálják a változást.
Többen is kiemelték, hogy az Országzászló tér megálló-
hely sokkal közelebb van a belváros területéhez. Ráadá-
sul jelentõsebb buszvonalak érintik, így több szempont-
ból is jó kapcsolatot biztosíthat különbözõ irányokba. Töb-
ben említették továbbá a kérdõívekben, hogy a Bessenyei
tér forgalomcsillapított lett, így a buszközlekedést is kor-
látozni lehetne a lehetõségekhez mérten.

IDÕVESZTESÉG LENNE

Fontos szempont, hogy az Országzászló téren történõ
áthaladás a forgalmi rend és a gyalogátkelõhelyek kiala-
kítása miatt gyakran nehézkes, fõleg nagyobb közúti for-
galom esetén. A pandémiás idõszakot követõ várható for-
galomnövekedés kapcsán nem cél, hogy az autóbuszok

csak jelentõs idõveszteséggel tudjanak átkelni a csomó-
ponton.

KOMPROMISSZUMOS MEGOLDÁS?

Így felmerült az a változat is, amely a lehetõ leggyor-
sabb átjutást biztosítja a belvároson keresztül, és a válasz-
adók igényeit figyelembe véve is kompromisszumos meg-
oldást jelent. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata szakemberei ennek megfelelõen vizsgálják azt a vál-
tozatot is, mely szerint a belváros és a Vasútállomás irá-
nyában a buszok az Országzászló teret, ellenkezõ irány-
ban pedig a Bessenyei teret érintenék. Így mindkét terület
esetében rendelkezésre állna autóbuszos kapcsolat, de a
buszok közlekedése is a lehetõ leginkább zavarmentes
lehetne. Döntés késõbb várható, melynek megszületésé-
rõl hírt adunk, hiszen szükségszerû menetrendi változá-
sokkal járna együtt – addig marad a jelenlegi, átmeneti
megoldás.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A 8A érkezik az Országzászló térre, egyelõre az átmeneti menetrend szerint



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A HÁRS VENDÉGLÕ TÖRTÉNETÉBÕL
A Korona szálló 1895-ös megnyi-

tása elõtt városunkban kisebb hote-
lek, nagyvendéglõk álltak a vendég-
látás szolgálatában. Ezek sorában
ott van a Hárshoz címzett szálloda
és vendéglõ is.

Korabeli utcaelnevezésekkel élve
a Pazonyi (ma Dózsa György) utca
13. sz. alatti egykori épületrõl van szó,
amelynek kapuja a hajdani Vésõ utca
1. szám alatt nyílt. Ez a meglehetõ-
sen lejtõs kis utcácska kötötte össze a
Pazonyi utcát a Zöldség (korábban
Nád Piacz, Selyem, Lenin, ma Sza-
badság) térrel. Ez a telek egykoron a
Bodnár család tulajdonát képezte. A
család férfitagjai elõbb városi köztiszt-
viselõként dolgoztak, majd ügyvéd-
ként praktizáltak. Az 1840-es évek-
ben épült házukat késõbb bérbe ad-
ták, valószínûleg a közeli piac meg-
növekedett forgalma, zajossága mi-
att, és a Körte utcára költöztek. A fõ-
épületet egy kocsmáros vette bérbe, a Pazonyi utcára nézõ
egykori cselédlakásokat pedig szállodai szobákká alakí-
tották át és folyamatosan bõvítették. Az épületet a déli szom-
szédtól egy szép hársfasor választotta el, ez ihlette meg az
elsõ bérlõket a vendéglõ névadásakor.

A „Hárs” a társasági élet egyik
fontos színterévé lépett elõ. Gyak-
ran biztosított helyszínt közvacso-
ráknak, különbözõ társas összejö-
veteleknek, farsangi táncos esté-
lyeknek, banketteknek, ünnepi ese-
ményeket követõ díszvacsoráknak,
dalestélyeknek. A tûzoltók is terme-
iben farsangoltak 1885-ben, miköz-
ben „kedélyesen öntözgették azt a
nedvet, amelytõl még jobban ég és
lángol a lélek, szív és vér – a nyíri
vinkót”. Többször elismerõ sorok je-
lentek meg a Nyírvidék lapjain a
vendéglátás színvonaláról. Arról
meg nem a kocsmáros tehetett, hogy
1891-ben az orosi „népzenekar”
repertoárja részeként elõadta a
Gotterhaltét is, megbotránkoztatva
ezzel a szépszámú közönséget.

A Korona szálló megnyitását kö-
vetõen egyre sûrûbben váltakoztak
e méltán nevezetes vendéglõ bér-

lõi. Nevén is változtattak, már Zrínyihez címezték, de
ez sem segített. Az épület az elsõ világháború végén
városi tulajdonba került és már egészen más célokat
szolgált...


