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SZABADBA HÍV A TAVASZ!

Március elseje a meteorológiai  tavasz kezdete,  ami úgy tûnik, valóban meghozta a jó idõt, hiszen napok
óta rövidebb-hosszabb idõkre, de kisüt a nap. Ilyenkor pedig a legjobb a szabadban sétálni, így nem is
meglepõ, hogy folyamatosan élettel teli a teljesen újjávarázsolt Bujtosi Városliget, valamint a nemrég
rendbetett „kiserdõ”, az új játszótérrel, amit a NYÍRVV szintén fertõtlenít. (Lásd 2. oldal.)

ÖNKORMÁNYZATI SEGÍTSÉG A VÉDÕOLTÁS REGISZTRÁCIÓJÁBAN
Mint köztudott, a koronavírus elleni védõoltás Magyar-

országon önkéntes és ingyenes. Az oltás iránti igényt a
vakcinainfo.gov.hu honlapon lehet jelezni, regisztráció
útján. A városháza most segíteni próbál azoknak, akiknél
ez akadályba ütközik.

A regisztrációhoz szükséges adatok: név; lakcím; életkor;
e-mail; telefon; tajszám; regisztráció után e-mailben kapnak tá-
jékoztatást. Az elektronikus regisztrációhoz szükség van egy mû-
ködõ e-mail-címre. A megadott e-mailre érkezik minden fon-
tos tájékoztató. A 60 év feletti nyugdíjasok a számukra levél-
ben megküldött ûrlapon jelezhetik igényüket postai úton.
Amennyiben a postai küldemény esetlegesen nem érkezett
meg, lehetõség van a levél újraküldésének kérésére. Ehhez a
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságát szüksé-
ges felkeresni. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata – reagálva a lakossági igényekre – segítséget kíván nyúj-
tani mindazoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavírus
elleni oltásra, azonban valamilyen ok miatt ez nehézségbe üt-
közik. A Városháza Sajtószolgálat közlése szerint, akinek segít-

ségre van szüksége, hívhatja a 06-42/524-585-ös telefonszá-
mot hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra, pénteken 8–14 óra között.

ÜTEMEZETTEN ZAJLIK A MEGYÉBEN
A kormányhivatal pedig azt közölte szerkesztõségünk-

kel, hogy több mint 20 ezer oltóanyag beadása zajlik a
napokban is Szabolcs-Szatmár-Beregben, a jelentõs több-
ségét elsõ oltásként, egy kisebb részét pedig ismétlõként
adják be. A megyei oltási munkacsoport keddi ülésén a
szakemberek megállapították, hogy megyénkben is felfu-
tóban van a járvány harmadik hulláma, a folyamat lassítá-
sához az érvényben lévõ szabályok szigorú betartására és
a védõoltások beadásának felgyorsítására van szükség. Az
eddig befutott szállítmányok felhasználása ütemezetten
zajlik. Azt tapasztalják, hogy az emberek bíznak az egész-
ségügyi szakemberekben, és elfogadják, sok esetben ma-
guk kérik a Sinopharm vakcinát.

KÓRHÁZ: ELSÕK KÖZÖTT AZ OLTÁSBAN
2020. december 27-én, az országban elsõk között kez-

dõdött meg a védõoltások beadása a nyíregyházi Jósa

András Oktatókórházban. Eddig több mint 32 000 oltást
adtak be munkatársaik 19 500 embernek, akik közül csak-
nem tizenháromezren már a második oltásukat is meg-
kapták – ezt pedig az egészségügyi intézmény tette közzé
Facebook-oldalán. Jelenleg Nyíregyházán 10, Nagy-
kállóban 2, Nyírbátorban 2, Mátészalkán 3, Fehérgyar-
maton 3 és Vásárosnaményban is 2, összesen 22 oltóhely
szakszemélyzete napi szinten végzi a koordinált oltáso-
kat, de a megfelelõ számú oltóanyag rendelkezésre állása
esetére tervezett tömegoltásokon 55 oltóhelyen fognak
oltani. Az eddigi tapasztalataik szerint valamennyi oltó-
anyag biztonságos, komolyabb heveny oltási szövõd-
ménnyel még nem találkoztak. Az oltások helyszínén igye-
keznek nyugodt körülményeket teremteni az oltás elõtt,
és az oltás után is. A várakozótérben nõvéreik segítik a
pácienseket, illetve figyelik állapotukat. A kórház hang-
súlyozta, ehhez kérik a lakosság támogatását, s azt, hogy
az oltásra várók idõpontra érkezzenek, elkerülve a fölös-
leges sorban állást és tumultust.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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A JÁRVÁNY LASSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN FERTÕTLENÍT
A NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Az enyhülõ idõjárás kicsalogat-
ja az embereket a friss levegõre, s

a tavasz beköszöntével egyre na-
gyobb látogatottsága van a nyíregyházi játszótereknek,
kondiparkoknak is. Éppen ezért a járvány lassítása érde-
kében, a tavaly tavasszal elkezdett – a téli idõszakban
szüneteltetett – fertõtlenítési munkálatokat a NYÍRVV
Nonprofit Kft. az idei évben is folytatja.

Polgármesteri határozat alapján rendszeresen fertõtle-
nítik a 101 játszóteret, a 21 kondiparkot, valamint a köz-
területre kihelyezett utcabútorokat is Nyíregyházán. A
munkálatok természetesen ütemezetten történnek, a frek-
ventált területeken ráadásul gyakrabban.

A JÁTSZÓTEREK MELLETT A PIACOKRA IS
FIGYELNEK

A NYÍRVV Nonprofit Kft. nemcsak itt, hanem a piaco-
kon is figyel a járványügyi intézkedések betartására. A jár-

vány elleni védekezés miatt a Búza téri piac asztalait a
lehetõ legnagyobb távolság megtartásával helyezték el, több
helyen fertõtlenítõ pontokat alakítottak ki, a vásárlók ré-

szére nyitott tereken és helyiségekben pedig folyamatos
fertõtlenítést végeznek, a többi piachoz hasonlóan.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MINDEN ÉJJEL ÉS NAPKÖZBEN TAKARÍTJÁK AZ
AUTÓBUSZ-ÁLLOMÁSOKAT, VALAMINT A JÁRMÛVEKET

Dr. Kovács Ferenc polgármester Facebook-posztjára
reagálva – mely szerint fertõtlenítik a játszótereket,
kondiparkokat és a közterületi utcabútorokat Nyíregy-
házán – több olvasói észrevétel is befutott szerkesztõ-
ségünkhöz, amelyek arról szóltak, hogy mindez szük-
séges lenne a buszok esetében is. A témában megkeres-
tük a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságát,
arról érdeklõdve, hogy a társaság hogyan védekezik a
járvány ellen.

Szerkesztõségünkhöz eljuttatott közleményükben ki-
emelték, minden tõlük telhetõt megtesznek munkaválla-
lóik és utasaik egészségének védelme érdekében. A tár-
saság a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlásait és
a járványügyi rendelkezéseket alapul véve dolgozta ki
védekezési intézkedéseit.

VÍRUSÖLÕ SZERREL MOSSÁK LE
A KAPASZKODÓKAT

– A Volánbusz továbbra is fokozottan – minden éjjel és
napközben – takarítja az autóbusz-állomásokat és jármû-
veinket, vírusölõ szerrel mossa le a kapaszkodókat. A nap-
közbeni takarítás keretében a kapaszkodók, fogantyúk
többszöri fertõtlenítése történik meg az autóbusz-állomá-
sokon. A vállalat az autóbusz-állomások és a jármûvek
fokozott takarítása mellett ózonos fertõtlenítéssel bõvítet-
te eszköztárát a fertõzés terjedése elleni védekezéshez. A
tavaly beszerzett 58 ózongenerátor az ország csaknem
teljes területén gondoskodik a Volánbusz mintegy 6500
darabos jármûállományának rendszeres fertõtlenítésérõl.
Idén február közepéig több mint 22 ezer alkalommal vé-
gezték el munkatársaink az eljárást. Az elmúlt hetekben
társaságunk újabb 67 ózonos fertõtlenítõ berendezést
vásárolt, melyek közül 37 darab autóbuszaink tisztítását
teszi még hatékonyabbá, a fennmaradó 30 ózongenerá-
tor révén pedig lehetõség nyílik egyes szolgálati helyisé-
geink és autóbusz-állomásaink fertõtlenítésére is – olvas-
ható közleményükben.

 
MENTESÍTÕ JÁRATOK NYÍREGYHÁZÁN

A tájékoztatás során megtudtuk, tavaly november 9-tõl
sûrítették járataikat a megyei jogú városok helyi közleke-
désében. Nyíregyházán a délelõtti és délutáni csúcsidõ-

szakokban 10 autóbuszvonalon 25 mentesítõ járatot köz-
lekedtetnek. Emellett folyamatosan figyelemmel kísérik
az utasforgalmat, így amennyiben szükséges, további vál-
toztatásokat vezetnek be.

AKÁR RENDÕRSÉGI INTÉZKEDÉST IS
KÉRHETNEK

A maszk használata 2020. november 11-tõl nemcsak a
zárt utasforgalmi helyiségekben, hanem az állomások és
megállóhelyek teljes területén is kötelezõ. Az autóbusz-
vezetõk kötelesek megtagadni a felszállást, ha az utas nem
tartja be a maszkviseléssel kapcsolatos elõírásokat, és a
kötelezettségnek egyszeri felszólításra sem tesz eleget.

– Utazás közben munkatársaink, valamint a jegy- és
bérletellenõrök ellenõrzik az elõírás betartását. Akik nem
viselnek maszkot, kizárhatók az utazásból, és 8000 forint
pótdíj fizetésére kötelezhetõk. A szabályt be nem tartók-
kal szemben az autóbusz-vezetõ és az ellenõr rendõrségi
intézkedést is kérhet, ilyen esetben a rendõrség szabály-
sértési eljárást indíthat és pénzbírsággal sújthatja a sza-
bálytalankodókat.

 

KORLÁTLAN, DÍJMENTES UTAZÁS

– Az egészségügyi dolgozók, valamint a védekezés-
ben közremûködõ orvos-, egészségtudományi hallga-
tók, szociális, rendvédelmi és közigazgatási dolgozók
– a jogosultság igazolása mellett – korlátlan díjmentes
utazásra jogosultak az autóbuszainkon is.
 

KÖTELEZÕ ELÕVÉTEL

A társaság emellett a személyes érintkezések számá-
nak csökkentése érdekében, december 1-jétõl a pénztá-
rak nyitvatartási idõszakában kötelezõ elõvételt vezetett
be az ország több autóbusz-állomásán, köztük Nyíregy-
házán is. Az érintett idõszakokban kizárólag elõre meg-
váltott jeggyel, bérlettel vagy egyéb, utazásra jogosító
dokumentummal lehet felszállni a járatokra, de az azon
kívül esõ idõben és a felsorolt autóbusz-állomásokon kí-
vül továbbra is megvásárolhatók a jegyek és a bérletek az
autóbusz-vezetõknél.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: Volánbusz
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TOVÁBBRA IS KÖTELEZÕ MASZKOT VISELNI NYÍREGYHÁZÁN
Dr. Kovács Ferenc polgármester a közgyûlés rendelet-

alkotási hatáskörét gyakorolva, hétfõtõl március 16-ig
meghosszabbította a közterületen való maszkviselésre vo-
natkozó rendelet hatályát.

Ennek értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén belül, belterületen valamennyi közte-
rületen és nyilvános helyen (kivéve sporttevékenység so-
rán, valamint a parkokban, illetve zöldterületeken) min-
denki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, il-
letve textil- vagy más anyagból készült maszkot olyan
módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan
elfedje.

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, a nyíregyházi operatív mun-
kacsoport vezetõje a Városháza Sajtószolgálat által eljut-
tatott közleményében kiemelte, polgármester úr és az ope-
ratív munkacsoport ezúton is megköszöni a nyíregyházi-
ak fegyelmezettségét és szabálykövetõ magatartását.

– Sajnálatos módon a járvány harmadik hulláma emel-
kedõ szakaszban van, ezért – bár folyamatosan vizsgáljuk

a maszk viselésére vonatkozó szabályok lazításának le-
hetõségét – kérjük mindenkinek a kitartását, megértését,

az óvintézkedések további betartását. Arra kérünk min-
denkit, vigyázzanak nagyon magukra és egymásra!

LEÁLLÍTOTTA A TERVEZHETÕ
BEAVATKOZÁSOKAT A KÓRHÁZ

Leállították a tervezhetõ beavatkozásokat a kórházak,
csak a sürgõs, életveszélyes eseteket látják el. Az  orvo-
sokat,  nõvéreket pedig  sorra  vonják  be  a Covid-ellá-
tásba.

Múlt héttõl újra végeztek egynapos sebészeti beavat-
kozásokat a Jósa András Oktatókórházban, ugyanis az
emberi erõforrások minisztere, Kásler Miklós a kedvezõ
járványügyi helyzetre való tekintettel engedélyezte azo-
kat. Nyíregyházán ebben érintett volt a szülészet-nõgyó-
gyászat, a szemészet, a traumatológia, az ortopédia, a se-
bészet, az urológia, és bizonyos gasztroenterológiai, va-
lamint kardiológiai beavatkozások is. A harmadik hullám
emelkedõ betegszámai azonban ezt csak egy hétig en-
gedték. Keddtõl újra szüneteltetik az egynapos sebészeti
beavatkozásokat.

A SÜRGÕSSÉGI BEAVATKOZÁSOKAT
ELVÉGZIK

– A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórházban is, az ország többi kórházához
hasonlóan leállítottuk az egynapos sebészeti beavatkozá-
sokat – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét
Vitkai Éva, a kórház sajtófõnöke. – Az osztályok persze a
sürgõsségi ellátásokat továbbra is végzik, mint az eddig is
történt a második hullám alatt. A harmadik hullám emel-
kedõ betegszámai következtében azonban a keddi naptól
megszüntettük az egynapos sebészeti ellátást. Az erõsödõ
járványhelyzet miatt készülünk, és szükség esetén bõvít-
jük a Covid-ellátásban dolgozók számát.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

OLTÓPONTOK:

KERÜLJÉK A
TÖMEGES VÁRAKOZÁST

A járvány jelenleg gyorsan terjed, nagyon fontos, hogy
minél többen juthassanak hozzá az oltáshoz. A Jósa And-
rás Oktatókórház oltópontjai a Bocskai utcai Rendelõin-
tézet (SZTK) földszintjén, és a kék színû, Gyermekgyó-
gyászati Tömb mélyföldszintjén, az aneszteziológiai szak-
rendelések helyén találhatóak. A nyíregyházi oltópon-
tok megközelítése az SZTK épületének Bocskai utca fe-
lõli bejáratán keresztül lehetséges, a Gyermekgyógyászati
Tömb mélyföldszintje a Sürgõsségi Betegellátó Centrum
udvara felõl közelíthetõ meg.

A Jósa András Oktatókórház kéri az oltásra érkezõ-
ket, hogy a tömeges várakozások elkerülése érdekében,
vigyázva egymásra, tartsák be az alábbiakat:
– Kizárólag a megadott idõpontra érkezzenek, a jóval

korábban érkezõket nem tudják beengedni.
– Maximum 1 hozzátartozó kísérheti az oltásra érke-

zõt, aki mozgásában korlátozott, vagy felügyelet nél-
kül nem mozoghat.

– Kérik, a beleegyezõ nyilatkozatot lehetõség szerint
kitöltve vigyék magukkal.

– Munkatársaik a beleegyezõ nyilatkozatot és a sze-
mélyazonosító okiratot fogják elkérni.

– A második oltásokra, kérik, vigyék magukkal az elsõ
oltáskor kapott oltási emlékeztetõ kártyát.

– Kérik, elõször az oltópontok információs pultjainál
jelentkezzenek.

– Az oltás elõtt egyenek, igyanak és vegyék be gyógy-
szereiket.

– A Jósa András Oktatókórházba gyalogosan érkezõk
a Rendelõintézet Bocskai utca felõli bejáratát hasz-
nálják.

– Nyíregyházán a gépjármûvel érkezõknek az elsõ 30
perc ingyenes a kórház területén, utána díjköteles a
parkolás.

A várakozás ideje alatt foglaljanak helyet a kijelölt
padokon. Viseljenek maszkot, és tartsanak távolságot
másoktól!

Fotó: illusztráció / internet
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MINTEGY 2000 TONNA ILLEGÁLIS HULLADÉKOT
SZÁLLÍTOTTAK EL A SIRÁLYRÉTRÕL

Több mint 28 millió forintot nyert el Nyíregyháza a „Tisz-
títsuk meg Magyarországot” pályázaton, amelybõl a Tokaji
úti Piac mögötti Sirályrétet tisztították meg az elmúlt évtize-
dekben illegálisan lerakott szeméttõl. A hulladékmentesítés
keretében mintegy 2000 tonna, jellemzõen építési törmelé-
ket szállítottak el a védett természeti területrõl.

Az élhetõ város és a környezetünk egészsége szempont-
jából is kiemelten fontos, hogy megszûnjenek az illegális
hulladéklerakók Nyíregyházán és környékén. Ennek a
kezdeményezésnek a részeként a kormány által kiírt „Tisz-
títsuk meg Magyarországot” program keretében pályáza-
tot nyújtott be a város, elsõ körben a Sirályrét védett ter-
mészeti terület megtisztítására.

– 28,3 millió forintot nyertünk a pályázaton, amit egyéb-
ként november elején adtunk be és már meg is valósult
ennek köszönhetõen a Sirályrét – törvényileg védett ter-
mészeti terület – illegális hulladéklerakójának felszámo-
lása, amit az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. – 50 százalékban a város a tulajdonosa –
végzett el  – mondta el dr. Kovács Ferenc polgármester.

HASZNOSÍTJÁK A KITERMELT HULLADÉKOT
– Mintegy 2000 köbméter hulladékot és hulladékkal

vegyes földet termeltünk ki, alvállalkozók bevonásával.
Ezt beszállítottuk a nyíregyházi hulladékkezelõ telepünk-
re, ahol nagy részüket depóniában helyeztük el, haszno-
sítjuk majd a telephelyen belül – errõl már Éberhardt Gá-
bor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetõje beszélt.

ARBORÉTUM ÉS KUTATÓBÁZIS IS LÉTESÜLHET
A lápterületek védelme érdekében a lápokkal szomszé-

dos terület megtisztítása a hulladéktól és a törmeléktõl,
valamint a tereprendezés fontos feladat volt. A terület to-
vábbi hasznosítására az önkormányzat kész tervvel ren-
delkezik: az illegálisan elhelyezett hulladékoktól megtisz-
tított területen erdõsítést végeznek majd, amely közvetle-
nül kapcsolódik a lápi ökoszisztémához. A terület további
fejlesztésével arborétum, bemutatópark és kutatóbázis lé-
tesülhet a Sirályréten.

(Szerzõ: Fehér Attila)

ILLEGÁLISAN SZABADULNAK MEG A SZEMÉTTÕL
Tavaly mintegy 384 tonna illegálisan lerakott hulladé-

kot gyûjtött össze a NYÍRVV Nonprofit Kft., melynek több
mint 6,5 millió forintos elszállítási költsége volt. A felde-
rített vagy a tetten ért illegális hulladéklerakó magánsze-
mélyek 5-tõl 70 ezer forintig terjedõ bírságra számíthat-
nak elsõ körben, de ha építési törmeléket vagy veszélyes
hulladékot rak le valaki, akkor akár komolyabb szankci-
ókra is számíthat.

– Sajnos az illegális hulladéklerakás minden évben fel-
merülõ probléma Nyíregyházán, és ezek felszámolása
olyan plusz kiadást jelent folyamatosan társaságunknak,
amelyet fordíthattunk volna növények, fák telepítésére, ut-
cabútorok kihelyezésére és egyéb városüzemeltetési te-
vékenységekre is – emelte ki Dicsõ Péter, a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója, aki hozzá-
tette, még mindig nem csökken az illegális hulladék
mennyisége a városban, ugyanis amint megtisztítanak egy
területet, jön egy következõ.

A LEGFERTÕZÖTTEBBEK KÖZÖTT A
PÁSZTOR UTCA ÉS A SIMAI ÚTI LÕTÉR KÖRNYÉKE

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a legfertõzöttebb
terület közé tartozik – illegálisan lerakott hulladékok te-
kintetében – a Pásztor utca, a Hóvirág utca, a Bottyán Já-
nos utca, a Simai úti lõtér környéke, illetve a Hulladék-
lerakó melletti területek. Sokan ezek kapujában szembesül-

nek ugyanis azzal, hogy itt fizetni kell a hulladék elhelyezé-
séért – szemben az ingyenes hulladékudvarokkal –, és ezért
már nem viszik haza, vagy más lerakóba a szemetet, hanem
a környék egy-egy eldugottabb területén lerakják azt.

A VÁROSLAKÓK IS BEJELENTHETIK

Ha valaki illegálisan lerakott hulladékkupaccal ta-
lálkozik, bejelentheti a Közterület-felügyelethez.

Elérhetõség:
Telefon: +36-42/598-382
Ügyeleti központ: 00.00 órától 24.00 óráig +36-42/

414-118, +36-42/524-524 485
E-mail: kozterulet.felugyelet@nyiregyhaza.hu

– Amennyiben önkormányzati területen van a hulladék,
azt a társaságunk szedi össze és szállítja el, ami viszont
magánterületen található, ott a Közterület-felügyelet szó-
lítja fel az ingatlan tulajdonosát – tette hozzá Dicsõ Péter.

BÍRSÁG JÁR ÉRTE
– A felderített vagy a tetten ért esetek büntetési tétele

attól függ, hogy milyen típusú hulladékot találunk. Vagy
szabálysértési törvény alapján járunk el velük szemben,
vagy pedig a hulladékról szóló törvény-, illetve a hulla-
déklerakás bírság kiszabásáról szóló kormányrendelet
alapján. A helyszínen a közterület-felügyelõ 5–70 ezer
forintig terjedõ bírságot szabhat ki, illetve kötelezi arra
a szabálysértõt, hogy a szemetet vigye el, és annak sza-
bályos lerakását hulladékjeggyel igazolja. Ezen túl el-
járást is kezdeményezhetünk vele szemben a szabály-
sértési hatóságnál, a rendõrségnél – magyarázta Bod-
rogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje, hozzáté-
ve, abban az esetben, ha nem háztartási hulladékot,
hanem például építési törmeléket vagy veszélyes hul-
ladékot találunk a helyszínen, akkor a megyei kormány-
hivatal illetékes osztálya vagy a címzetes fõjegyzõ ki-
vizsgálása alapján szabják ki a további szankciókat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Fehér Attila)

HAMARABB INDUL A

ZÖLDHULLADÉK-SZÁLLÍTÁS
Úgy tûnik, beköszöntött az igazi tavasz, a nappali hõ-

mérséklet most már tartósan 10 fok felett alakul. Ha pe-
dig jó idõ van és süt a nap, egyre többen töltik idejüket a
szabadban, és kertészkednek. A fûnyíráshoz ugyan még
korán van, de minden egyéb ház körüli kerti munkát le-
het már végezni. A frissen metszett faágak és sövény nem
sokáig lesz már útban az udvaron, hiszen a tervezettnél
egy héttel hamarabb, már jövõ héten elindul a zöldhulla-
dék-szállítás Nyíregyházán, a megszokott járatnapokon.
Kérik, hogy a gyûjtõedényeket változatlanul reggel 6 óráig
szíveskedjenek a családi házak elé kihelyezni!

A feltételek idén sem változnak, az Észak-Alföldi Kör-
nyezetgazdálkodási Nonprofit Kft. minden ingatlantól
egy darab szabvány 120 liter ûrtartalmú, barna színû
edénybõl szállítja el a zöldhulladékot. Felföldi István
ügyvezetõ kiemelte, egyelõre nincs lehetõség plusz zsák
kihelyezésére, amennyiben ez változik, idõben tájékoz-
tatni fogják az ingatlanhasználókat, de a többlet zöld-
hulladékot leadhatják – külön díjfizetés nélkül – a tár-
saság által üzemeltetett két hulladékudvar valamelyi-
kében is. Itt azonban érdemes figyelembe venni a te-
lephelyek üzemeltetési szabályzatában foglaltakat,
vagyis alkalmanként maximum 1 köbméter zöldhulla-
dék adható le, és csakis akkor, ha nincs közszolgáltatá-
si díjtartozás, és a hulladék tárolására alkalmas edény
az átadás tervezett idõpontjában rendelkezésre áll.

  (Szerzõ: Bruszel Dóra)

HÁZHOZ MENÕ
LOMTALANÍTÁS

Mint ismert, 2020-tól az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. a lomtalanítást már kizárólag „ház-
hoz menõ lomtalanítás” keretében végzi el Nyíregyházán,
vagyis most már nem lehet a közterületekre lomokat le-
rakni. Kizárólag elõzetes bejelentés alapján – telefonon
vagy elektronikus úton lehet bejelenteni az igényt márci-
us 31-ig –, leegyeztetett idõpontban szállítják el azokat.

Nyíregyházán tavaly 582-en regisztráltak házhoz
menõ lomtalanításra, többségük társasház, illetve lakás-
szövetkezet volt, így egy regisztrációhoz 4, 16 vagy 86
ingatlan is tartozhatott – tájékoztatta a Nyíregyházi
Napló szerkesztõségét Felföldi István, az Észak-Alföldi
Környezetgazdálkodási Kft. ügyvezetõje.

– 2020-ban ilyen módon 60 tonnányi lomot gyûjtöt-
tünk össze, többségében bútorokat (asztalokat, széke-
ket, ágyakat), játékokat, ruhanemûket, személygépko-
csi-, kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumikat. A mennyi-
séget azonban nagyban befolyásolta a pandémia, majd
késõbb az újraindított házhoz menõ lomtalanítás és a
hulladékudvarok idõszakos bezárása is.

NÕTT A HONLAPON REGISZTRÁLÓK SZÁMA
– Az idei évben az látszik, hogy lényegesen többen

rendelik meg ezt a szolgáltatást. Jelentõsen megnõtt a
honlapon történõ regisztrációk száma, de a telefonos és
e-mailes megkeresés is emelkedett. Szignifikánsan kimu-
tatható, hogy ezt a tisztább, vizuális környezetszennye-
zés-mentes, kényelmesebb és rugalmasabb gyûjtési rend-
szert egyre többen preferálják – emelte ki az ügyvezetõ.

 
Lomtalanítási idõpontot a naptárban – lila színnel

– jelölt lomtalanításra való bejelentkezés idõszaká-
ban, legalább egy héttel a kiválasztott idõpont elõtt
lehet igényelni az alábbi elérhetõségek egyikén:
– honlap: www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/

telepulesek menüpont alatt a vevõkód megadá-
sát követõen a településnél megjelölt idõpontok-
ra regisztrálva,

– e-mailben: lomtalanitas@eakhulladek.hu címen,
– telefonon az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás be-

jelentõ telefonos ügyfélvonalán: +36-42/508-369/
3 menüpont.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SAJÁT MAGUNKAT MÉRGEZZÜK A FELELÕTLENSÉGGEL
JAVASLATOK, FIGYELEMFELHÍVÁS ÉS TILTÁS, HOGY NE ROMOLJON A LEVEGÕ MINÕSÉGE

Múlt pénteken, lapunk megjelenése napján a füstköd-
riadó tájékoztatási fokozatát rendelte el a Szmog-riadó
Bizottság. Nem sokkal késõbb azonban megszüntették,
hiszen jelentõsen javult a levegõ minõsége Nyíregyhá-
zán. Nemcsak, hogy a riasztási határérték, hanem az
egészségügyi határérték 40 százalékára csökkent le a napi
érték – tájékoztatta szerkesztõségünket a kormányhiva-
tal illetékes fõosztályvezetõje. A probléma azonban bár-
mikor jelentkezhet az idõjárás változásával, ezért a Zöld
Akciócsoport – a Város-Kép Nonprofit Kft.-vel való együtt-
mûködés következõ írásos fejezeteként – a Levegõ Mun-
kacsoport (levego.hu) anyagai alapján újabb tájékoztató
anyagot ajánl a városlakók figyelmébe, amit közlemények-
kel egészítünk ki.

Tiszta levegõben nagyobb valószínûséggel kerül el a
fertõzés, és kevésbé súlyos tünetekkel jár a betegség, mint
szennyezett levegõben. Az égetésbõl, gépjármû-közleke-
désbõl származó, légszennyezõ apró részecskéken meg-
tapad és órákon keresztül fertõzõ maradhat a vírus.

MINDENKI TEHET ÉRTE

Ezért kérjük, tegyen a tiszta levegõért a következõképpen:
– Szabadban ne égessen avart, se kerti hulladékot, se mást!

Helyi rendelet is tiltja.
– Semmiképpen se fûtsön hulladékkal! A hulladékégetést

szintén jogszabály tiltja.
– Lehetõleg ne fûtsön szilárd tüzelõanyaggal! Ha csak így

tudja otthonát melegen tartani, akkor csak száraz tûzifát
használjon.

– Minél kevesebbszer használjon benzines, dízeles jármûvet!
– Ne dohányozzon, és másokat se tegyen ki a dohányfüst-

nek!

KERÜLJÜK AZ AUTÓZÁST!
Amikor a Széna téri mérõállomáson a szálló por

(PM10) légköri koncentrációjának 24 órás átlagértéke
egymást követõ két napon meghaladta a 100 µg/m3-t,
a Városháza Sajtószolgálat közleményében arra hívta
fel a figyelmet, a szálló por (PM10) szennyezettség
éjszaka a legmagasabb. Ezért délután 17.00 órától
délelõtt 11.00 óráig  érdemes lehetõleg kerülni a sza-
badban végzett megterhelõ fizikai munkát, vagy sport-
tevékenységet, és a szellõztetést a déli, kora délutáni
órákban végezzék. Különösen a légúti betegségben
szenvedõk, az idõsek és a kisgyermekek veszélyezte-
tettek, lehetõleg õk kerüljék a szabadban való hosz-
szabb idejû tartózkodást. Egyben a közlemény meg-
jegyzi: a légszennyezettség romlását elkerülendõ,
amennyiben lehet, kerüljék a személygépjármûvek (fõ-
ként dízelüzemûek) használatát.

MÉRGEZÉS, VESZÉLYEZTETÉS

Szemetet éget? Megmérgezi a környék levegõjét! Ezzel
veszélyezteti magát, családját, szomszédait, háziállatait
és a környezetét! Nagyon egészségtelen, rengeteg mérge-
zõ anyag keletkezik ilyenkor, amely akár rákot, szívin-
farktust, agyvérzést, a magzatok genetikai károsodását,
impotenciát és más betegségeket okozhat. A hulladékége-
tés jogsértõ tevékenység is, 300 000 forintig terjedõ bír-
sággal sújtható, sõt adott esetben bûncselekménynek is
minõsülhet. A kéményt is tönkreteszik a füstgázokba ke-
rülõ savak. Egyetlen, hulladékkal tüzelõ, hulladékot ége-
tõ háztartás, kisüzem kilométeres körzetben tudja el-
szennyezni a levegõt.

KIS KUPACBÓL NAGY BAJ

Kerti hulladékot, avart éget? Egy átlagos kupac (100 kg)
elégetése során keletkeznek PM10 anyagok (10 mikromé-
ternél kisebb levegõben lebegõ részecskék):  1,7–4,9 kg
(= 1,7–4,9 milliárd µg), melyek kb. 90 millió köbméter
levegõt szennyeznek el egészségügyi határérték felett. Ez
ma egy közepes település teljes légköre egy õszi estén.
Azonnali hatás: asztmás roham, légúti irritáció, szív- és
érrendszeri zavarok. Tartós hatás: rákkeltõ, immunrend-
szer-károsító, szívinfarktus, agyérgörcs, tüdõgyulladás.
Egészségügyi határértéke 50 µg/m3.

KÁRT OKOZÓ SZENNYEZÉS

Az ultrafinom részecskék (PM2,5) hazánkban évente
mintegy 11 970 ember idõ elõtti elhalálozását okozzák az
Európai Környezetvédelmi Ügynökség 2017. évi jelentése
szerint. A szennyezés okozta kár hazánkban évente eléri a
nemzeti összjövedelem (GDP) 19%-át az Egészségügyi Vi-
lágszervezet (WHO) szerint. A legveszélyesebbek az ún.
ultrafinom részecskék, melyek a tüdõbõl 20 perc alatt köz-
vetlen a véráramba jutnak, és okoznak súlyos elváltozáso-
kat, érrögképzõdéshez járulnak hozzá. (Forrás: levego.hu.)

MIT TEHET NYÍREGYHÁZÁN?

Komposztáljon! Aprítson! Tegye barna kukába! Szállít-
sa el! Hova lehet szállítani nagyobb mennyiségû kerti
hulladékot tiltott égetés helyett Nyíregyházán? Ingyenes
átvétellel ide, a hulladékudvarokba: Korányi F. u. 3., +36-
30/257-1857; Kerék u. 1., +36-30/257-1859. Ügyfélszol-
gálat: 42/508-374, 42/508-364, 42/508-369.

A LAKOSSÁG IS SOKAT TEHET
– A lakosság nagyon sok mindent tehet annak érde-

kében, hogy a levegõ szennyezettsége csökkenjen,
vagy ne növekedjen. Elsõsorban a helyes fûtési mód-
dal. Akinek van vegyes tüzelése és gázfûtése, az lehe-
tõleg a vegyes tüzelést ilyenkor ne használja – nyilat-
kozta a Nyíregyházi Televíziónak Rozinka Zsolt Illés,
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Ter-
mészetvédelmi Fõosztályának fõosztályvezetõje.

FOLYAMATOSAN TÁJÉKOZÓDHATUNK
Az Országos Légszennyezettségi Mérõhálózat hon-

lapján (www.levegominoseg.hu), illetve a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezet-
védelmi és Természetvédelmi Fõosztály honlapján
(http: //ftvktvf.zoldhatosag.hu/) folyamatosan tájéko-
zódhatnak az aktuális levegõminõségi adatokról.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Fotók: internet
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DÍSZVILÁGÍTÁSBAN
A KÉSZÜLÕ SZINDBÁD

– Újabb látványosság készül a Kulturá-
lis Negyedben, a Szindbád – posztolta egy
színes képhez a héten dr. Kovács Ferenc.
A polgármester a hivatalos Facebook-ol-
dalán közzétett bejegyzésében azt írta, a
már kipróbált esti hangulatvilágítás is meg-
mutatta, hogy még szebbé teszi majd a
Bessenyei teret, a színház és a Kállay-ház
szomszédságában.

– De nemcsak kívül csinosodik, hanem
belül is hamarosan elkészül, az építési mun-
kák március végére fejezõdhetnek be, a mû-

szaki átadás-átvétel már zajlik. Ezt követi az
eszközök, bútorok beszerelése, az installáci-
ók beállítása, amivel egy izgalmas, különle-
ges turisztikai attrakció alakul ki szándéka-
ink szerint színháztörténeti múzeummal, 3D-
s mozival, többnyelvû audionarrációval,
pódiumszínpaddal. S hogy igazi közösségi
térré válhasson, arról bisztró és kávézó is
gondoskodik majd, amikor reményeink
szerint nyárra megnyit az egykori Helyõr-
ségi Mûvelõdési Otthonból kialakított va-
donatúj Szindbád – áll a városvezetõ kö-
zösségi média bejegyzésében.

MEGÚJULHAT A SZENT ISTVÁN
ÉS A SZARVAS UTCA

Elõkészíti az önkormányzat a Szent Ist-
ván és a Szarvas utcák felújítását – jelen-
tette be dr. Kovács Ferenc hétfõn a hiva-
talos Facebook-oldalán.

A polgármester a közösségi médiafelü-
leten hozzátette, a város februárban támo-
gatási kérelmet nyújtott be újabb forgalmas
nyíregyházi utcák részleges felújítására. A
pályázat forrása még a korábbi uniós prog-
ramok egyike, s amennyiben zöld jelzést
kap, 100 százalékos támogatást élvez, te-

hát a több mint félmilliárd forintos prog-
ram teljes egészét lefedi. Jelenleg a közbe-
szerzési eljárás elõkészítése zajlik, párhu-
zamosan a beküldött anyag részleteinek
pótlásával. A konkrét terv a Szent István
utca burkolatának felújítása a nagykörút és
a Városi Rendelõintézet között, valamint a
Szarvas utca burkolatfelújítása az Arany Já-
nos utcai körforgalom és az Országzászló
tér között. A polgármester bejegyzésében
hozzátette: nyertesség esetén a kivitelezés
még idén megkezdõdhet a tervek szerint.

TARTJÁK A HATÁRIDÕKET, HAMAROSAN KÉSZ
AZ ATLÉTIKAI CENTRUM

Várhatóan április végére befejezõdik a
nyíregyházi Atlétikai Centrum építése. A
hét és fél milliárd forintos sportkomplexum
a város atlétáinak a felkészülését biztosít-
ja, edzõtáborok helyszíne lehet és a vá-
roslakók is használhatják majd. Az Atléti-
kai Centrum épületében egy 48 fõs sport-
szállót is kialakítanak.

Hamarosan elkészül a  sportkomplexum
a régi NYVSC-pálya helyén, a szakembe-
rek folyamatosan dolgoznak és az elõre
tervezett határidõket is tartják. A szabadté-
ri atlétikai pálya nyugati oldalán egy 570
fõs fedett nézõteret is építettek, a füvesített
dobópálya a térvilágításnak köszönhetõen
az esti edzések lehetõségét is biztosítja. Az
505 méter belsõ ívhosszúságú, 1 méter 80
centi széles futókört bárki használhatja
majd, sportolók és amatõr városlakók egy-

aránt. Az atlétikacsarnokban futópályákat,
hatszáz fõs nézõteret, illetve különbözõ
dobó-ugró számoknak helyet adó pályákat
építettek.

FITNESZ-WELLNESS TEREK IS

– A fejépületben a földszinten étkezõ
található, illetve mindenféle sportszertár, a
sportszakosztályok irodái, öltözõi, külön-
bözõ rekreációs lehetõségeket biztosító
fitnesz-wellness terek, illetve a felsõ két
emeleten a szállodai szobák. Sportolási
célra ebben a fejépületben létrehoztunk
még egy nagy teret, amiben négy tollaslab-
dapálya, vagy keresztben egy röplabdapá-
lya fér el, illetve vívótermek és súlyemelõ-
termek találhatóak még itt  – kalauzolt a
centrumban Hársfalvi Gergely, a kivitele-
zõ Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje.

48 FÕS SPORTSZÁLLÓKÉNT IS
MÛKÖDIK MAJD

Az épületegyüttes egy 48 fõs sportszál-
lóként is mûködik majd, közösségi terek-
kel és éttermi-konyha résszel. A beruházás
ütem szerint halad, minden folyamat befe-
jezõ munkái zajlanak, beleértve a szakiparit
is. Ebben a hónapban az elõzetes mûszaki
átadás-átvételi eljárást fogják elindítani, áp-
rilisban pedig a hivatalos mûszaki átvétel
is megtörténik a tervek szerint.

– Egy olyan Atlétikai Centrum, sportkomp-
lexum épül, közel 12 ezer négyzetméteres te-
rületen, több mint egy hektáron, ami nemcsak
Nyíregyházán nem volt még, hanem az or-
szágban sem. Ez egy hiánypótló nagy beru-
házás az atlétikának. Úgy terveztük meg az
atlétikai szövetséggel együtt, hogy nemzetkö-

zi versenyek színvonalának megfeleljen –
nyilatkozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

MODERN VÁROSOK PROGRAMBAN

A sportkomplexumban edzõtáborokat is
lehet majd szervezni, de elsõsorban a nyír-
egyházi atléták felkészülésének és edzésé-
nek biztosít olyan körülményeket, ami ed-
dig soha nem volt még itt, a városban – tet-
te hozzá a polgármester. A generálkivite-
lezõ és a beruházásban dolgozó cégek, il-
letve alvállalkozók is nyíregyháziak, az
építkezés 100 százalékban támogatott fej-
lesztés, a projekt összköltsége 7 és fél mil-
liárd forint, a Modern Városok Program ke-
r e t é b e n .

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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ÁLLATSIMOGATÓ, ISKOLAKERT, SPORTPARK ÉS
SPORTPÁLYÁK IS ÉPÜLNEK A SÓSTÓHEGYI ISKOLÁBAN
Több mint 100 millió forintnyi fejlesztés valósulhat meg

a közeljövõben a sóstóhegyi Szabó Lõrinc általános isko-
lában. Az állatsimogató és a kondipark már elkészült, ezek
mellett energetikai és sportfejlesztések is folyamatban
vannak az intézményben.

A napokban született kecskegida a sóstóhegyi Szabó
Lõrinc általános iskola állatsimogatójában. Emellett egy
bio iskolakert kialakítása is folyamatban van az intézmény-
ben, mely az „Örökös Öko-iskola” program keretében,
több lépcsõben valósul meg. A tervek között szerepel, hogy
olyan egyedi élményeket és tapasztalatszerzési lehetõsé-
get kínáljanak a tanulóknak, amelyek gazdagíthatják az
általános iskolában eltöltött idõt. Ezen túl épületrészek
energetikai felújítása is folyamatban van, amelyek kivite-
lezése a jövõ évben is kitart.

TÖBB LÉPCSÕBEN

– A külsõ energetikai felújítás több lépcsõben valósul
meg, az elsõ egy 15 millió forintos rész, ezt szeretnénk
idén még egy további 15 millió forintos résszel bõvíteni, a
tornateremnél pedig 40–45 millió forintos energetikai fel-
újítás és külsõ-belsõ teljes felújítás van folyamatban, de
megvalósul egy 30 millió forint értékû sport- és élmény-
park az iskola udvarán – mondta el Rusznyák László, a
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és
Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézményének intézményve-
zetõje.

KÖZÖSSÉGI TÉR

Jelenleg 95-en tanulnak az általános iskolában, azon-
ban ez a létszám folyamatosan növekszik, ezért is szeret-
nék beindítani a felsõ tagozatot szeptembertõl, egy ötödi-
kes osztály indításával. Ágoston Ildikó, a városrész önkor-
mányzati képviselõje elmondta, a tanításon túl a közössé-
gi élet fontos helyszíne is az intézmény.

– Ebben az intézményben nemcsak oktatás folyik, ha-
nem a közmûvelõdési színtérnek is helyet ad. Óriási fej-
lesztések történnek, és ez nem magától indul, melléállt a
nyíregyházi tankerület, az önkormányzat, sõt, a sóstóhe-
gyi lakosok jelentõs része és magam is a támogatói cso-
porton belül segítjük az intézmény fejlõdését.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a beruházások hely-

színi bejárása alkalmával elmondta, minden korosztály
számára fejlesztik a Szabó Lõrinc tagintézményt. Itt van-
nak a nyugdíjasklubok programjai, a sportpályák és a tor-
naterem, amely rendezvényhelyszínként is funkcionál,
ezek fejlesztéséhez és kihasználásához azonban szükség
van a helyi közösségre is.

ÖSSZEFOGÁS EREDMÉNYE

– Nemcsak a képviselõ, az itteni közösségi szereplõk,
hanem egy szülõi támogatói kör is a fejlesztés mögé áll,
ennek az elsõ eredménye az állatsimogató, ami egyedül-
álló az országban is. Ehhez persze kellett, hogy az önkor-
mányzat két cége, a NYÍRVV és az állatpark is hozzáte-
gye a magáét. Sóstóhegy az elmúlt években is folyamato-
san fejlõdött, a jövõben pedig szeretnénk a kerékpárutat
is tovább hozni, ha lehet, akkor az iskoláig, a Muskotály
utcáig, amelyre segítséget nyújthat az 5 milliárd forintos
útépítési programunk.

ORSZÁGOSAN IS PÉLDAÉRTÉKÛ

Ezeken túl több sportfejlesztési program is folyamatban
van a tagintézményben, amelyek szintén nemcsak az is-
kolások, hanem a környéken élõk számára is sportolási és
kikapcsolódási lehetõséget nyújtanak.

– Ez a fejlesztés, ami itt, a Szabó Lõrinc általános isko-
lában megvalósult, országosan is példaértékû szolgálta-
tást nyújt, hiszen a kisállat-simogatótól a biokertészetig,
szabadidõs kondiparkig minden meg fog valósulni a kö-
zeljövõben, sõt, már néztük a labdarúgópályát, és egy
kosárlabdapálya is van, ami fejlesztést igényel – mondta
dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár. Nyíregyháza
országgyûlési képviselõje hozzátette, a 21. században a
gyerekek délutáni foglalkozását is ki kell tudnia szolgálni
egy intézménynek, nem beszélve arról, hogy a mozgás-
gazdag életmód a sporton keresztül tud megvalósulni, ezért
is folyamatosak az ilyen jellegû fejlesztések.

(Szerzõ: Fehér Attila)

DEKORÁLJÁK A MEDENCÉT AZ INDIA-HÁZBAN
Várhatóan húsvétra elkészül az India-ház a Nyíregy-

házi Állatparkban. A 820 millió forintos beruházás építé-
se már befejezõdött, jelenleg a belsõ dekoráció kialakítá-
sa, a növények betelepítése és az állatok beköltöztetése
van folyamatban. A három indiai orrszarvú már el is fog-
lalta a helyét, rajtuk kívül madárröpde, teknõsbemutató
és egy különleges cápamedence is helyet kap a komple-
xumban.

Jelenleg a cápamedencét dekorálják a mûvészek, a ko-
rallokat már elhelyezték a part szélén, ott jártunkkor pe-
dig éppen a mangroveerdõt festették, amely elé az ele-
venszülõnek nevezett mangrovefákból is telepítenek majd.
Ezzel egy valódi mangrove mocsárrészletet hoznak létre
a szakemberek, amely szintén indiai hangulatot kölcsö-
nöz majd a komplexumnak.

– A dekorációs munkákat lassan befejezzük, és elkez-
dõdik a növények betelepítése, majd berendezzük az ál-
lattartó helyeket – emelte ki Varga Attila, a Nyíregyházi
Állatpark részlegvezetõje.

Az India-házban helyet kap a szárazföldi teknõsök be-
mutatója mellett egy madárröpde is. Az igazi nagy attrak-
ció pedig Európa legmodernebb rinocéroszkifutója lesz.

A mintegy 820 millió forintos, 100 százalékos támoga-
tottságú fejlesztés mûszaki átadás-átvétele már a múlt év
végén megtörtént. A korlátozó intézkedések függvényé-

ben pedig akár már húsvéttól látogatható is lehetne az
újabb attrakció.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Ágoston Ildikó és dr. Szabó Tünde gyerekek társaságában ismerkedik az állatsimogatóval és legfiatalabb tagjával
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A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ fel-
adata nevébõl adódóan a család- és gyermekjóléti szol-
gáltatások magas szakmai színvonalú és hatékony mû-
ködtetése a Nyíregyházi járás 15 településén. Szolgálta-
tásaikat a szociális munka értékei alapján tervezik és
mûködtetik a hozzájuk forduló célcsoport számára. A
központ elsõdleges feladatait gyermekeink védelmében
látja el, hatósági intézkedéshez kapcsolódóan végzik se-
gítõ munkájukat. A gyermek családban nevelkedésének
elõsegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelõ-
zése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek
megfelelõ önálló egyéni és csoportos speciális szolgálta-
tásokat, programokat szervez. Így sokakat, s nem csak –
mint a cikk végén kiemelten utalunk rá – a szegregá-
tumban élõket érinthet a mûködésük. Az intézményve-
zetõ, Lengyelné Pogácsás Mária írása alapján mutatjuk a
részleteket, ami egyben egy 2020-as visszatekintés is, a
Huszártelepet illetõen.

Az alapellátás célja, hogy hozzájáruljon a gyermek tes-
ti, értelmi, érzelmi, erkölcsi fejlõdésének, jólétének, csa-
ládban történõ nevelkedésének elõsegítéséhez, a veszé-
lyeztetettség megelõzéséhez, a kialakult veszélyeztetett-
ség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából
történõ kiemelésének megelõzéséhez. Esetmenedzsereink
a Nyíregyházi járás településein mûködõ szolgálatok csa-
ládsegítõivel és tanácsadóinkkal közösen menedzselik a
jelzõrendszerbõl érkezett családok problémáinak megol-
dási folyamatát.

KÜLÖN SZOLGÁLAT NYÍREGYHÁZÁN

A Nyíregyházi Család- és Gyer-
mekjóléti Központ mûködteti a
Nyíregyházi Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálatot. A szolgálatnál
tevékenykedõ családsegítõink szo-
ciális, életviteli, mentális, anyagi,
gyermeknevelési, munkaerõ-piaci
problémákkal küzdõk részére
nyújtanak szolgáltatásokat, vala-
mint gyermekeink védelmében
gondozási, szolgáltatási, szervezé-
si feladatokat végeznek. A család-
segítés a szociális vagy mentálhi-
giénés problémák, illetve egyéb
krízishelyzet miatt segítségre szo-
ruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez
vezetõ okok megelõzése, a krízishelyzet megszüntetése,
valamint az életvezetési képesség megõrzése céljából
nyújtott szolgáltatás. Az önkormányzattal, mint fenntar-
tónkkal napi kapcsolatban állunk, szakmai kérdésekben
együttmûködünk, hozzásegítjük az ügyfeleinket az önkor-
mányzat által nyújtott támogatásokhoz, pályázati progra-
mokban konzorciumi partnereként mûködünk közre.

Szolgáltatásaink:
– szociális segítõmunka – családgondozás, egyéni eset-

kezelés,
– információnyújtás, tájékoztatás az igényelhetõ szo-

ciális ellátásokról,
– szociális ügyintézés,
– természetbeni, pénzbeli ellátásokhoz történõ hoz-

záférésben segítés,
– kríziskezelés,
– szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás,
– jogi tanácsadás,
– pszichológiai tanácsadás,
– szabadidõs programok szervezése és nyújtása, ifjú-

sági és gyermekprogramok szervezése és nyújtása,
– lakossági adományok gyûjtése és osztása (ruha, bú-

tor, játék, közeli lejáratú és tartós élelmiszer).

Mûködtetjük járási szinten a jelzõrendszert annak ér-
dekében, hogy minden problémáról, veszélyeztetettség-
rõl értesüljünk, és partnerszervezeteinkkel idõben megte-
gyük a szükséges intézkedést.

A MEGYESZÉKHELYEN HAT HELYSZÍNEN

A kliensközpontúság érdekében ügyfeleink Nyíregyhá-
zán hat helyszínen kereshetik szolgáltatásainkat.

KIKNEK ÉS HOGYAN SEGÍT A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT?
A KRÍZISHELYZETBE KERÜLÕK BÁTRAN FORDULHATNAK HOZZÁJUK, NEM CSAK A HUSZÁRTELEPEN

SEGÍTÕ TEVÉKENYSÉG ÓVODÁKBAN,
ISKOLÁKBAN

2018. szeptember elsejétõl bevezettük intézményünk-
ben az óvodai, iskolai szociális segítõ tevékenységet, mely-
nek értelmében a Nyíregyházi járás 15 településén mû-
ködõ valamennyi köznevelési intézményben végzünk szo-
ciális segítõ munkát, 31 óvodai, iskolai szociális segítõ
révén. Pályázati programjainkkal törekszünk a szolgálta-
tásainkat kiegészíteni, színesíteni a lakosság igényeinek
megfelelõen.

AJÁNDÉKCSOMAGOK, ÉLELMISZER-
ADOMÁNYOK, TISZTÍTÓSZEREK

Intézményünk egész évben gyûjti és osztja a lakossági
felajánlásokat. 2020-ban a nagyszabású karácsonyi ado-
mánygyûjtés eredményeképpen 331 család részére juttat-
tuk el igényes ajándékcsomagjainkat (errõl nálunk is ol-
vashattak). Tavaly összesen 21 726 kg adományt osztot-
tunk ki a Magyar Élelmiszerbank jóvoltából és a Human-
Net Alapítvány közremûködésével. A lakossági felajánlá-
soknak, valamint Nyíregyháza MJV Önkormányzatának
támogatásával rendszeresen osztottunk tisztító- és fertõt-
lenítõszereket, valamint maszkokat (5000 db).

INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/288-525

A járvány által kialakult veszélyhelyzetben intézmé-
nyünk a szolgáltatásait folyamatosan biztosította, 2020.
elsõ negyedévében létrehoztunk egy ingyenesen hívható
zöldszámot, melyre közel 100 hívás érkezett.

JELEN VAGYUNK A HUSZÁRTELEPEN
A Huszártelepi Telephelyünk ellátási területe a Huszár

lakótelepen kívül a tanyabokrok, valamint a Kertváros és
a Hímes. Ezen a területen 2020-ban 621 család esetében
végeztünk szakmai munkát, amely összesen 991 személyt
érintett. Gondozott családjaink száma 172. A telephelyen
a 2020-as évben 22 esetben fordult elõ krízishelyzet, amely
53 személyt érintett. Ezek az esetek azonnali intézkedést
igényeltek, sok esetben a családok vagy személyek me-
nekítésére került sor.

NÕTT A MEGKERESÉSEK SZÁMA

A pandémia miatt ügyfélszámunk és a szolgáltatásaink
száma jelentõsen megemelkedett a 2019-es évhez képest itt:

– az egyszeri segítségnyújtások száma 177-rõl 358-ra
emelkedett,

– megemelkedett a segítõ beszélgetések száma 1815-rõl
2450-re, a tanácsadások száma 345-rõl 485-re (elsõsorban
életviteli tanácsadás, lelki, mentális segítõ beszélgetés).

TÁMOGATÁSOKKAL SEGÍT
AZ ÖNKORMÁNYZAT

Különbözõ ügyintézésekhez kértek segítségnyújtást,
mely 282-rõl 423-ra emelkedett:

– helyi lakásfenntartási támogatás,
– rendkívüli települési támogatás,
– rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylése,
– hátrányos helyzet megállapítása,
– gyógyszertámogatás igénylése,
– méltányossági ápolási díj igénylése,
– adósságkezelés,
– háromszorosára emelkedett az adományosztás szá-

ma, a Huszártelepen 250 családnak évente több alkalom-
mal (liszt, olaj, konzervek, rizs, tej, édesség),

– megnõtt az esetjelzések száma, ezen belül 40-rõl 90-
re nõtt a felnõttekkel kapcsolatos esetjelzések száma.

KAPCSOLATTARTÁS A PANDÉMIA ALATT

A pandémia idõszakában a telepen
segítséget nyújtottunk a szülõknek ok-
tatási intézményekkel, iskolákkal,
óvodákkal való kapcsolattartásban,
ügyintézésben. Ahol az online ok-
tatáshoz nem állt rendelkezésre
okoskészülék, családsegítõink meg-
kapták az iskoláktól a tananyagot,
amit kinyomtatva juttattunk el a gyerekekhez, majd vissza
az adott iskolához.

NAPI SZINTEN FORDULNAK HOZZÁNK

A Huszártelepi Telephelyen nagyon magas a napi ügy-
félforgalom, amely a telephely elhelyezkedésébõl, vala-
mint az ügyfélkör sajátosságaiból adódik. A telephelyet
napi szinten keresik fel a gondozásban lévõ, ott élõ csalá-
dok, valamint magas számban fordulnak közvetlen segít-
ségért olyan személyek is, akikkel nem állunk rendszeres
kapcsolatban.

Éppen élelmiszeradományt pakolnak az önkormányzati
intézmény munkatársai

Lengyelné Pogácsás
Mária intézmény-

vezetõ

– A központ székhelye Nyíregyházán, a Körte u. 41/A
szám alatt található.

– Huszártelepi Telephely, Nyíregyháza, Huszár tér 5.
– Déli Telephely, Nyíregyháza, Vécsey u. 15.
– Északi Telephely, Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A.
Ügyfeleink számára nyitva álló irodáink:
– Nyíregyháza, Tûzoltó u. 1.
– Nyíregyháza, Nagyvárad u. 2.
– Nyíregyháza, Dália u. 9.
– Ezen kívül Sényõn, Nyírturán, Nyírpazonyban, Nagy-

cserkeszen és Kálmánházán.

Az önkormányzat az év végi ünnepek elõtt élelmiszerrel
és játékadománnyal  igyekezett szebbé tenni a rászoru-

lók mindennapjait

HIÁNYZÁSOK, ÉLETVITELI PROBLÉMÁK

A Huszártelepi Telephelyen és bokortanyákon élõ gon-
dozott családok körében az esetjelzések jelentõs része az
iskolai igazolatlan hiányzás, magatartási problémák, digi-
tális tanrend kötelezettségek elmulasztása miatt érkezett
és jelentõsen megemelkedett a felnõtteket érintõ (életvite-
li, megélhetési, mentális) problémák száma. Jelentõs szá-
mú a védõnõktõl érkezett esetjelzés, amely kiskorú vá-
randóssal, válsághelyzetben lévõ kismamával kapcsola-
tos, valamint jelzések érkeztek a gyermekek nem megfe-
lelõ ellátása, gondozása miatt is. A védõnõkkel nagyon
szoros a családsegítõk együttmûködése, sok esetben a csa-
ládlátogatások együtt történnek.      (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Gyermekként szinte kivétel nélkül mindenkit megtalál
a kérdés: Mi leszel, ha nagy leszel? A legtöbb felnõtt per-
sze nem tart ki az akkori álmok mellett és egészen más
hivatást választ, mint ahová ötévesen képzelte magát.
Vannak azonban kivételek, mint Matyi Richárd is. Édes-
apja nyomdokába lépett, amikor tavaly augusztusban,
mindössze 18 évesen hivatásos tûzoltó lett. Ezzel pedig a
2001. december 8-án született õrmester Nyíregyházán a
legfiatalabb tûzoltó õrmester.

Tûzoltónak lenni nemcsak bátor kaland, amelynek so-
rán szirénázó, piros autóval vonulva tüzet oltanak a hiva-
tásosok, hanem ennél sokkal több. A tûzoltók testi épsé-
güket is kockára téve mentik az életeket, anyagi javakat.
Bátrak, fegyelmezettek és csapatban dolgoznak. Matyi
Richárd hitt benne, hogy megfelel ezeknek a követelmé-
nyeknek és apja, Matyi József tûzoltó fõtörzsõrmester
nyomdokait követve, 18 évesen tûzoltó õrmester lett a
Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnokságon.

IMÁDTA A LAKTANYÁT

– 1997-ben szereltem fel, azóta sok kilométert vezet-
tem már le és több jármûtípus ismeretével rendelkezem,
ugyanis a Nyíregyházi Hivatásos Tûzoltó-parancsnoksá-
gon különlegesszer- (létra, daru, vízszállító stb.) -kezelõ
vagyok. Nagyon örültem annak, hogy Ricsi kiskorától kezd-
ve arra vágyott, hogy egyszer tûzoltó lehessen – emléke-
zett vissza az elõzményekre az édesapa, aki hozzátette,
nem volt kérdés, hogy fiából is hivatásos lesz.

– Ricsi imádta kisgyermekként a laktanyát, szeretett
belebújni a bevetési ruhámba, és mindig felpróbálta a si-
sakomat is. Ha riasztás volt, elmondtam neki, hova me-
het, honnan nézheti a tûzoltófecskendõk vonulását. Ámul-
va csodálta a tûzoltóautókat, tetszett neki, ahogy sziré-
náznak és kéklámpáznak. Aztán középiskolai tanulmányai
után, amikor lehetett, felvételizett hozzánk és belõle is
tûzoltó lett. Egy csoportban persze nem szolgálhatunk, de

ÉDESAPJA NYOMDOKÁBA LÉPETT NYÍREGYHÁZA
LEGFIATALABB TÛZOLTÓJA

– Az elsõ napomon már nagyon vártam, hogy végre
legyen riasztás, mert bennem volt egy kis félelem, izgu-
lás. Az elsõ szolgálatom elsõ riasztása végül egy fakivá-
gás volt. Aztán szépen fokozatosan jöttek a nehezebb ese-
tek. Tavaly decemberben egy súlyos, halálos baleset tör-
tént Nyírtelek közelében. Kamion és személygépkocsi üt-
között frontálisan. Akkor csakis arra koncentráltam – nem
tehettem mást –, hogy pontosan végezzem el a feladato-
mat, aztán a tapasztalt tûzoltó társaimmal is átbeszéltem
a történteket. Ez azóta is így van.

„HA MEGHALLJUK A SZIRÉNA HANGJÁT,
AZONNAL FELFIGYELÜNK”

– Bár nem egy csoportban teljesítünk szolgálatot – ve-
szi át a szót az édesapa –, de mindig megírja nekem, hogy
hova vonultak. Figyelem is a tûzoltóautókat, ha pont el-
megy egy az utcánkban, rögtön rá gondolok.

Ricsi is szeretne édesapjához hasonlóan különlegesszer-
kezelõ lenni és addig ûzni a hivatást, ameddig a szerve-
zete bírja, mert õket az viszi elõre, ha segíthetnek a baj-
bajutottaknak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

így is szoktam aggódni érte, mert ha kimennek egy eset-
hez, van bennem persze félsz, nehogy olyan baj történ-
jen, akár egy robbanás, hogy megsérüljön a fiam.

„NEM FELEJTEM EL, AMIKOR KISGYER-
MEK HALT MEG A BALESETBEN”

– Az lenne a legjobb, ha csak olyan esetekhez kel-
lene vonulnunk, amelyekben nincsenek sérültek, és
ha még – példának okáért – egy autó az árokba is
hajt, egy egyszerû csörlõzéssel ki tudnánk húzni. A
mögöttem lévõ két évtized alatt azonban „milliószor”
vonultam már, és ezek jelentõs része ugyan az idõ
elõre haladtával feledésbe merült, de vannak, ame-
lyek még mindig élénken élnek a fejemben. Ilyen volt
a 20 évvel ezelõtti, baktalórántházi baleset is, ahol
egy család egy nyerges vontatóval karambolozott és
egy kisgyermek az életét vesztette.

„NEM EGYBÕL UGROTTAM A MÉLYVÍZBE”

Ricsi azt mondja, fokozatosan tanult bele a hivatásába
– ahogy fogalmazott –, nem egybõl ugrott a mélyvízbe.

Évekkel ezelõtt... ...és most
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FÕHAJTÁS A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJÁN

KÉSZÜL A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKMÛVE
A HÕSÖK TERÉN MAGASODIK MAJD AZ ÉLETFÁT FORMÁZÓ ALKOTÁS

KÖZÖS TUDAT

S hogy milyen lesz az antikolt bronzból készülõ emlék-
mû? – Láthatóan életfaszerû, erõs magyar motívumokkal.
A gyökerek is a történelmünket idézik: honfoglalás kori
hajviselet mintáján áll majd. De az erezet is magyar min-
tás lesz és a közös tudatosságunkat, összetartozásunkat
fejezi ki, tetején a hagyományainkból ismert napkorong
motívummal – részletezte néhány szóban dr. Ulrich Atti-
la.

JELENTÕS MÉRETEK

Az emlékmû nemcsak dísze, hanem meghatározója is
lesz a térnek, hiszen egy 4 és fél méter magas alkotásról
beszélünk, aminek 3 és fél méter lesz a lombkorona egyik
pontján a maximális szélessége. Egy nagyjából 6 méter

Február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknap-
ja. Nyíregyházán Toma András, az utolsó magyar hadifo-
goly emléktáblájánál múlt csütörtök délelõtt koszorúzott
az önkormányzat, majd délután szintén ezt tették a
pandémiás elõírásoknak megfelelõen, szûk körben, a kö-
zösségi összefogásból, a Periférián Alapítvány által és Kö-
vér László, az Országgyûlés elnökének hozzájárulásából
felépített Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékmû-
vénél is.

Toma András, az utolsó magyar hadifogoly 2000-ben
tért haza Nyíregyházára, ez a hír bejárta a világot, több
mint 130 országban tudósítottak róla. Ötvenhárom év
után térhetett vissza Oroszországból, utolsó éveit testvé-
rével töltötte, mielõtt elhunyt 2004. március 30-án.

NEKI ITT VOLT AZ OTTHONA

– Nagyon-nagyon szeretett velünk élni, és hálát adok
a sorsnak, hogy én még megadhattam neki azt a boldog-
ságot, hogy õ azt mondja, Anna, menjünk haza. Kérdez-
tem tõle, hogy hova menjünk haza, és azt mondta, a Vi-

rág utca 27-be – emlékezett vissza az együtt eltöltött idõk-
re Gabulya Andrásné, Toma András testvére.

Az önkormányzat nevében dr. Rákóczi Ildikó önkor-
mányzati képviselõ  helyezte el itt az emlékezés virágait.

– Az emléktábla hirdeti azt, hogy az utolsó hadifoglyunk
hazaérkezett Magyarországra. Amikor az ember kimondja,
hogy az utolsó hadifogoly hazaérkezik és ez a haza Nyír-

2020-ban, a trianoni békediktátum centenáriumán, a
pandémiás helyzet miatt szûkebb körben megtartott ese-
ményen jelentette be dr. Kovács Ferenc, hogy a város
méltó emlékjelet szeretne emelni a városban. A polgár-
mester közösségi oldalán megmutatta, hogy javában ké-
szül a mûalkotás. Érdeklõdésünkre dr. Ulrich Attila, a
kulturális területért felelõs alpolgármester további infor-
mációkat is adott a felvételek mellé.

Tavaly nyáron indult a konkrét megvalósítása a terv-
nek, amikor az önkormányzat a Miniszterelnökségtõl és a
Bethlen Alaptól érkezõ forrásra építve kiírta a meghívásos
pályázatot. Augusztusra négy pályaterv érkezett be.

EGYETÉRTÉSBEN FOGADTÁK EL

Az alpolgármester kiemelte: az
emlékmû terveit egy szobrászok-
ból, kulturális szakemberekbõl álló
zsûri bírálta el. Az önkormányzat
emellett megismertette a kulturá-
lis bizottság tagjaival, valamint
mindkét, a közgyûlést alkotó frak-
cióval is, kikérve a véleményüket.
A döntés alapján a nyíregyházi
kötõdésû Makoldi Sándor készít-
heti el a Nemzeti Összetartozás
Emlékmûvét.

NYÍREGYHÁZI KÖTÕDÉSÛ MÛVÉSZ

Makoldi Sándor Miskolcon született, de a szakkö-
zépiskolát Nyíregyházán végezte 1992-ben, szobrász-
bronzöntõ szakon. Késõbb vissza is tért városunkba,
hiszen a Mûvészetiben tanársegédként szobrászatot
tanított, önéletrajza szerint pedig a szintén nyíregyhá-
zi Abigél mûvészeti szakközépiskolában tanít. A Kép-
zõmûvészeti Egyetem elvégzése után lett tagja a Ma-
gyar Alkotómûvészek Országos Egyesületének, 2001-
tõl pedig a Magyar Képzõ- és Iparmûvészek Szövet-
sége szobrász szakosztályának. Rengeteg kiállítása
volt, fõként Borsodban, Hajdúban és Szabolcsban, s
döntõen e három megyében vannak köztéri alkotásai
is. Az emlékmûvet bodrogkeresztúri mûhelyében ké-
szíti.

átmérõjû, 1 méter magas dombon fog állni olyan talpsétá-
nyokkal, hogy a koszorúzásokat is meg lehessen tartani.

EMLÉKEZÉS, SZEMLÉLTETÉS

– Két gránitkõ teszi majd teljessé az elején. Az egyik az
állíttatókat mutatja be. Csakúgy, mint minden esztendõ-
ben a rendezvény, így ez az emlékmû is „közös”: ezért
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett
a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal neve is
szerepel majd rajta. A másik pedig szemléltetni fogja a
Trianon elõtti és utáni Magyarország közötti különbséget,
kiemelve azon megyéket, köztük hangsúlyosan a mién-
ket, melyek jelentõs területi veszteséget szenvedtek el a
diktátum következtében – részletezte az alpolgármester.

TÖRTÉNELMI TÉR, MODERN KÖRNYEZET

Dr. Ulrich Attila hozzátette, a környezet megfelel majd
a modern kívánalmaknak. Egy új pihenõövezet születik, a
tervek szerint okospaddal, amely még plusz információ-
kat is szolgáltat, és szép éjszakai világítást is kap majd az
egész. Ami az elhelyezését illeti: átellenben lesz az I. vi-
lágháborús szoborral. Így azzal, hogy a Hõsök terén ka-
pott helyet az ’56-os emlékmû, egy igazi történelmi tér
alakul ki, pontosabban zárul le, hiszen ezzel lesz teljes.

ÖSSZETARTOZUNK

Tökéletes helyszíne lehet Nyíregyháza egy ilyen al-
kotásnak, hiszen a hármashatár közelében fekvõ nagy-
város, a közvetlen szomszéd területeken jelentõs ma-
gyar ajkú lakossággal. Az összetartozás érzését Nyír-
egyháza a testvér- és partnervárosi kapcsolataival is
erõsíti: Kárpátalja, Partium és Felvidék (azaz Ukrajna,
Románia és Szlovákia) magyarok által is lakott tele-
püléseivel (például Ungvár, Beregszász, Szatmárné-
meti, Nagybánya, Eperjes, Nagykapos). Az is tény,
hogy megyeszékhelyünkön 2011. január óta közel 20
és fél ezer ember tett honosítási esküt. S az is, hogy a
mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a korabeli, rész-
ben megcsonkított Szatmár, Bereg, Ung és Ugocsa
vármegyék maradékaiból is áll össze...

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Ulrich Attila
Lassan kibontakozik az életfa a

szobrász mûhelyében

egyháza, egyszerre szomorúság  és öröm, hogy a hazában
tudta az utolsó napjait tölteni.

  Különbözõ források, levéltári kutatások és becslések
alapján világviszonylatban mintegy 100 millióra teszik a
kommunizmus áldozatainak számát. Dr. Kovács Ferenc
polgármester szerint errõl nem szabad megfeledkezni, a
fiataloknak és a következõ generációknak is meg kell  is-
merniük a kommunista diktatúra idõszakát, hogy még egy-
szer ilyen ne történhessen.

Dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ az utolsó
volt magyar hadifogoly emléktábláját koszorúzta meg

A városvezetés csendes emlékezése a volt pártház
elõtti emlékmûnél
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ORSZÁGOS PROGRAM INDULT NYÍREGYHÁZÁN

Gyakorlatorientált felnõttképzést indított a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum januárban. Két vállalat együtt-
mûködésével 11 fõ kaphat CNC vezérlésû lemezmegmun-
káló gépkezelõ szakképesítést pár hónapon belül. A kép-
zés a vállalati igényekre reagál, az új kísérleti programot
Nyíregyházán és Tiszavasváriban indította el az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium.

Naponta 250, évente közel ötvenezer liftajtót gyárta-
nak a Sematicban. A vállalat 2007 óta van jelen Nyíregy-
házán, fõleg lemezalakítással foglalkoznak, CNC megmun-
kálás, hegesztés, festés és összeszerelõ mûveletek tartoz-
nak a cég profiljához. A Sematic Hungária Kft. is csatla-
kozott a Nyíregyházi Szakképzési Centrum új képzésé-
hez, amit a vállalati igények alapján indítottak 2021 janu-
árjában.

MÁSODIK LEHETÕSÉG

Nagy Tamás is részt vesz a képzésen, egy olyan kollé-
gája segít neki megismerni a gépeket, aki már hét éve itt
dolgozik. Az egyik munkaállomáson például alkatrésze-
ket vágnak. Az elméleti ismereteket online sajátította el, a
gyakorlati foglalkozás februárban kezdõdött a gyárban. –
Régebben gyógymasszõrként végeztem, ez az eredeti szak-
mám. Sajnos a vírushelyzet miatt megszûnt erre a lehetõ-
ség, adódott viszont ez, amit el is fogadtam, mert kíváncsi
voltam, ki akartam próbálni magam ezen a területen –
nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Nagy Tamás.

NEHÉZ AZ UTÁNPÓTLÁS

A Sematicban jelenleg 550-en dolgoznak. A gyárigaz-
gató elmondása szerint a liftipar egy folyamatosan fejlõdõ
üzletág, ezt õk is érzékelik, az egyre több munkához egy-
re több munkatársra van szükségük. A képzés nagyban
segíti a vállalatot, mivel évek óta nehéz biztosítani a meg-
felelõ munkaerõ-utánpótlást. – A társadalomban is történ-
tek változások, az emberek már nem ugyanúgy szeretné-
nek dolgozni, mint régebben, teljesen más elvárásaik van-
nak. A másik oldal pedig a képzettség, hiányoznak a rajz-
ismeretek és a gépek ismerete is. Hegesztõ és lakatos szak-
mát tanítanak az iskolákban, de kifejezetten élhajlító gép-
kezelõ vagy CNC kivágó gépkezelõt nem képeznek se-
hol, így azt mindig az adott vállalatnak kell felvállalnia –
mondta Szabó Péter, a Sematic Hungária Kft. gyárigazga-
tója.

ÖSSZEHANGOLT MUNKA

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum tavaly felmérte a
vállalati igényeket, ezek alapján dolgozták ki az új kép-

zést. A tanulók CNC vezérlésû lemezmegmunkáló gép-
kezelõ szakképesítést kapnak várhatóan május végén. – A
résztvevõk kiválasztásában a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztálya segí-
tett nekünk. Regisztrált munkanélküliekrõl van szó, akik-
nek a kiválasztásában mind a fõosztály, mind pedig a cé-
gek részt vettek. Az elvárások közé tartozott a nyolc álta-
lános, illetve egy egészségügyi alkalmassági vizsgálat, a
további szempontokat a cégek mérlegelték és választot-
ták ki a képzésre alkalmasakat – részletezte kérdésünkre
Enyedi-György Mariann, a Nyíregyházi Szakképzési Cent-
rum felnõttképzési szakmai vezetõje.

KÍSÉRLETI PROGRAM

Az általános iskola és középfokú végzettség megszer-
zése után sokan a munkahelyen szembesülnek azzal, hogy

mégsem a számukra ideális képzést választották, vagy
megváltozik a munkaerõ-piaci helyzet és rákényszerül-
nek a váltásra. Ehhez nyújt segítséget a felnõttképzés. Az
Innovációs és Technológiai Minisztérium egy új kísérleti
programot indított Nyíregyházán és Tiszavasváriban, amit
fémipari munkaadókkal közösen alakítottak ki. – 20–30
fõ van a két programban, akiket el tudtunk helyezni, de
most nem a számok nagysága volt a lényeg. Elsõ lépésben
az a feladatunk, hogy egy ilyen összehangoló tevékeny-
séget kezdjünk meg az érintett vállalatokkal. Bértámoga-
tási programot is tudunk biztosítani ezen idõszakra a prog-
ramban részt vevõ cégeknek. Nagyon fontos, hogy a mun-
kavállalónak legyen kedve arra, hogy új ismereteket sze-
rezzen, de teljesen érthetõ módon jövedelemre is szeret-
ne szert tenni. Ameddig a képzés zajlik, ebben a helyzet-
ben a kormányzat bértámogatási programot, havi bruttó
százezer forintot tud a munkavállalók után biztosítani –
mondta az NYTV-nek Bodó Sándor, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelõs ál-
lamtitkára.

DUÁLIS KÉPZÉS, FIZETÉSÉRT

A képzésben résztvevõk hétfõtõl péntekig munkaidõ-
ben dolgoznak, amiért fizetést is kapnak. A duális képzés
egyik nagy elõnye, hogy a leendõ munkavállalók igazi
munkakörülmények között ismerhetik meg a Sematicot,
azt a gyárat, ahol majd a késõbbiekben is dolgozni fog-
nak. A januárban indult felnõttképzésen 11 fõ vesz részt,
hatan a Sematic Hungária Kft.-nél, további öt fõ pedig a
Nyírlift Kft.-nél dolgozik. Az ingyenes képzést a Nyíregy-
házi Szakképzési Centrum Bánki Donát Mûszaki Techni-
kum és Kollégium palettáján kereshetik az érdeklõdõk.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

AZ ÁTALAKÍTÁS MELLETT DÖNTÖTTEK

Február 24-én rendkívüli szenátusi ülést tartottak a
Nyíregyházi Egyetemen. A napirendi pont az az elõter-
jesztés volt, mely az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériummal tervezett modellváltással kapcsolatos tárgya-
lások kezdeményezésérõl és lefolytatásáról szólt. Nyílt
szavazáson született a döntés, a szenátusi határozatot
még aznap elküldte az egyetem az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztériumba.

 
A 17 tagú szenátus 16 igennel és 1 nem szavazattal az

átalakítás mellett döntött.
– Ez tulajdonképpen egy szenátusi felhatalmazás arra

vonatkozóan, hogy az egyetem vezetése a modellváltás-
sal kapcsolatosan tárgyalást kezdeményezzen, illetve foly-
tasson. Egyértelmûen azt gondoljuk, hogy a modellváltás
a stabilitásunk és önállóságunk fenntartását fogja biztosí-
tani, illetve rugalmasabb keretet mindenféle feladatok ügy-
intézésében, és egy magasabb finanszírozási formát  – nyi-
latkozta Vassné dr. habil Figula Erika, az egyetem rektora.

közi tudományos életbe. Rugalmasan alkalmazkodjanak
a világ változásaihoz, képesek legyenek a mainál több
szálon kapcsolódni a gazdasági élet szereplõihez, illetve
gyorsabban hasznosítsák a tudományos mûhelyek kutatá-
si eredményeit. Több területen kiváló referenciákkal ren-
delkezik a nyíregyházi intézmény.

– Amit a kormány vár a modellváltástól, azt mi is vár-
juk, mert jelenleg nagyon merev a rendszer. Példának
okáért ahhoz, hogy egy közbeszerzést elindíts, egy esz-
közt beszerezz, 3-4-5 hónap is eltelik. Tudom, félnek a
diákok – látom a Facebook-bejegyzéseikben –, hogy nem
lesz többet államilag finanszírozott hely. Fontos tudni azon-
ban, hogy ez természetesen nem igaz, hiszen itt egy álla-
mi fenntartású alapítványról beszélhetünk, és nem magán-
alapítványról. Az állam fog továbbra is gondoskodni azok-
ról a szakokról, melyek állami fenntartásúak, így többek
között a pedagógusképzésrõl vagy éppen a szociális kép-
zésrõl is – emelte ki a Nyíregyházi Egyetem rektora.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

FELNÕTTOKTATÁS A MUNKAERÕ-PIACI IGÉNYEK ALAPJÁN, A SZAKKÉPZÉSI CENTRUMMAL

JELENLEG MEREV A RENDSZER

Sajtóhírek szerint a változástól a kormányzat azt várja,
hogy az intézmények jobban beágyazódjanak a nemzet-

MODELLVÁLTÁS VÁRHATÓ A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN A SZENÁTUS SZAVAZATA ALAPJÁN

Elkészült a Digitális Közösségi Alkotómûhely logója.
A Nyíregyházi Szakképzési Centrum több mint húsz
pályázat közül választotta ki Hegedüs Petra Sára, he-
tedik osztályos diák munkáját.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum 300 négyzetmé-
teres mûhelyében a diákok gyakorlatban ismerkednek
meg a különbözõ szakmákkal, ezt a modern technoló-
gia számtalan eszköze segíti, számítógépek, kisebb-na-
gyobb programozható robotok és különbözõ okosesz-
közök, van varrómûhely is, az autószerelést pedig egy
virtuális szemüvegen keresztül digitális környezetben
ismerhetik meg. Ez a nyílt közösségi tér a pandémia ide-
jén zárva tart, a diákokat az online térben várja a mû-

hely. A szakképzési
centrum pedig egy pá-
lyázatot is hirdetett le-
endõ tanulói számára,
az általános iskolások-
nak, hogy tervezzék
meg a mûhely logóját. A
hetedik osztályos tanuló
logója lett a pályázat
nyertese, az intézmény
azért választotta az õ
munkáját, mert egyszer-
re tükrözi a sokszínûsé-
get és a fejlõdést.

ELKÉSZÜLT AZ ALKOTÓMÛHELY LOGÓJA
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KUPAKGYÛJTÕ SZÍVET
HELYEZTEK KI

MOST AZ SMA BETEG NOELÉRT
FOG ÖSSZE NYÍREGYHÁZA!

Egy hónappal ezelõtt írtunk
Burinda Zsomborról, a gerinc-
velõi izomsorvadás I-es típusá-
ban szenvedõ kisfiúról, akinek
az életét csak a világ legdrágább
gyógyszere, a 700 millió forint-
ba kerülõ Zolgensma mentheti
meg. Akkor a szülei még a tá-
mogatásért küzdöttek, hogy õ
legyen a negyedik kisfiú, aki a
jó szándékú emberek összefo-
gásának hála, meggyógyulhat...

 
Bekapcsolódtak a gyûjtésbe

nyíregyházi segítõk is, a szabolcsi megye-
székhely is összefogott az SMA beteg kis-
fiúért. Akik pénzzel nem tudták támogatni
a családot, azok kupakokat is leadhattak –
Jaczkovicsné Csoma Enikõ és Molnár

Debora szervezésének köszön-
hetõen a megyeszékhelyen és
környékén összesen 18 gyûjtõ-
ponton – Nyíregyházán 15 hely-
színen. Február 17-én aztán jött
a jó hír:  összegyûlt a pénz a
Zolgensmára! A nyíregyházi se-
gítõk azonban nem állnak le,
most Noelnek gyûjtenek, akinek
egyetlen  reménye a teljes élet-
re szintén a Zolgensma génte-
rápia.

  Az akcióról és a kupakgyûj-
tõ pontok (jelenleg 12 ilyen van

Nyíregyházán) pontos helyérõl további
részleteket találnak az önkéntesek közös-
ségi oldalán, az Együtt Noelért és Zsombiért
Nyíregyházán és környékén csoportban.

Kupakgyûjtõ szívet helyezett ki
múlt pénteken a Nyíregyházi
Sportcentrum a Continental Aré-
na sportolói bejáratánál. A szívet
teljes egészében a GTL ACÉL KFT.
ügyvezetõje, Garai László készí-
tette és ajánlotta fel.

Az összegyûlt, majd beváltott
kupakokból befolyt összeg jóté-
kony célt fog szolgálni. A gyûjtõ-
edénybe mindenféle mûanyag
kupakot bele lehet dobni. Az
üdítõspalackok kupakjai mellett a
fogkrémes-, a tejesdobozok tete-
jét, a samponos- és testápolósdobozok te-
tejét is el lehet helyezni az edénybe. Nem

egészen egy nap alatt csordultig meg is telt.
A gyûjtés folytatódik!

„ÚGY VAGY SZÉP, AHOGY VAGY!”

A nyolcszoros Magyar Kupa-gyõztes és ötszörös Ma-
gyar Bajnok Fatum Nyíregyháza csapat folyamatosan
sporteredményeivel hívja fel magára a figyelmet, most
azonban egy különleges kampánnyal mutatják meg sok-
színûségüket – 1 profi sportcsapat, 14 lány, 17-tõl 34
éves korig, 6 különbözõ országból. A profi nõi röplab-
da csapatunk kiáll a testpozitív szemlélet, az egészsé-
ges életvitel és énkép kialakítása, valamint önmagunk
elfogadása mellett.

Nõnapra egy „Úgy vagy szép, ahogy vagy!” kam-
pánnyal készülnek, amelyben arra szeretnék felhívni a
figyelmet, hogy azzal a sokszor torz és túlzó képpel

ellentétben, amit sugallhat a média vagy az online tér,
minden lány, nõ úgy tökéletes, ahogy van. A kampány
nagykövete dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár,
aki örömmel csatlakozott a kezdeményezéshez.

„FOGADJUK EL AZ EGÉSZ VALÓNKAT”

– A rendszeres testmozgás, az egészséges táplálkozás,
a kiegyensúlyozott alvás és napi idõbeosztás mind-mind
olyan dolgok, amikkel tehetünk az egészségünkért, és ezt
a testünk is meg fogja hálálni. A sport talán az a terület,
amelyben a testedzés által nyújtott elõnyök messze túl-
mutatnak annak fizikai aspektusain: azok a nõk, akik spor-

tolnak, sokkal pozitívabb énképpel rendelkeznek a tes-
tükkel kapcsolatban és magabiztosabbak, hiszen a test-
mozgás mind a testi, mind pedig a mentális egészségre
bizonyítottan pozitív hatással van. Nõként és három-
gyermekes édesanyaként vallom, hogy a magánéletünk-
ben és a munkánkban is törekedjünk a harmóniára, fo-
gadjuk el az egész valónkat, és hozzuk ki nap mint nap
a maximumot, hogy boldog, egészséges és hosszú éle-
tet élhessünk – hangsúlyozta az államtitkár. A legfonto-
sabb, hogy mindenki a saját céljainak megfelelõen te-
gyen a saját egészségéért. Fogadjuk el magunkat, az
adottságainkat, de ugyanakkor ne féljünk tenni azért,
hogy javítsunk az életmódunkon.

NÕNAPI KAMPÁNYT INDÍTOTT A FATUM NYÍREGYHÁZA
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ÜRES A FÜRDÕ, DE A FEL-
ÚJÍTÁS FOLYAMATOS

EGY DOLGOZÓTÓL SEM VÁLTAK MEG A JÁRVÁNY MIATT

Festés, burkolatcsere, különbözõ felújí-
tások – folyamatos a munka a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt.-nél. A fürdõket novem-
ber elején bezárták a koronavírus-járvány
miatt, a pandémia idején a korszerûsítés-
re koncentrálnak. Az önkormányzati és
kormányzati támogatásoknak köszönhetõ-
en egy dolgozót sem bocsátottak el a jár-
vány következtében.

Miután bezárták a fürdõket, a Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. felmérte azokat a kar-
bantartási munkákat, amelyeket a normá-
lis üzemvitel mellett nem lehet megvaló-
sítani, legalábbis ideiglenes lezárások vagy
bezárás nélkül. Így például mindenhol el-
végeztek egy tisztasági festést, a szociális
blokkokban is, ezen kívül az öltözõ egy
részében a burkolatcsere is megtörtént. A
közlekedõben a régi faburkolat helyett egy
új burkolatot alakítottak ki, illetve a 2005-
ös légtechnikai szellõzõcsövek egy részét
is kicserélték. Márciusban folytatódnak a
munkálatok.

– Átvizsgáltuk a belsõ medencék bur-
kolatait, volt, ahol sérüléseket kellett ki-
javítani, de elvégeztük a lépcsõk festését
is. A gyermekvilágban egy új dizájnt kap
a falfestés. A zuhanyzót átalakítottuk, a
korábban akadályt jelentõ peremet síkba
hoztuk. Ezek azok a munkálatok, amiket
az épületen belül végeztünk el. Most
majd a kinti munkálatokra tevõdik át a
hangsúly – mondta dr. Podlovics Roland,
a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgató-
ja.

A munka azon részét, amit lehetett, a sa-

ját dolgozóikkal végezték el, de ahhoz,
hogy senkit ne kelljen elbocsátani, a kor-
mányzat bértámogatási programjára is
szükség volt.

HIÁNYZOTT A KÜLFÖLDI
VENDÉGKÖR

A koronavírus-járvány már 2020-ban is
bevételkiesést jelentett a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt.-nek. Nyáron a belföldi vendégfor-
galom olyan volt, mint a korábbi években,
viszont a nyíregyházi fürdõket, különösen
az Aquarius Élményfürdõt mivel nagy
számban külföldiek is látogatják, ez a kör
tavaly hiányzott.

– Éreztük, hogy a külföldi vendégkör nem
tért vissza, csak minimálisan 2020-ban.
2021-ben pedig üzleti tervet próbálunk
készíteni, de nem látjuk, hogy mikortól és
hogy milyen ütemben fog visszatérni a ven-
dégforgalom. Egyelõre még nem tisztázott,
hogy az újranyitással kapcsolatban milyen
plusz költséggel járó védelmi intézkedések
lesznek. Azt látni, hogy óriási a bevételki-
esés, ha nem lett volna az önkormányzat
és a kormányzat támogatása, akkor most
nehezebb helyzetben lennénk. Nagyon
fontos, hogy a válságágazatban a bértámo-
gatás és a járulékkedvezmény is nagy se-
gítség. Én bízom benne, hogy ezt a 2021-
es évet is át fogjuk tudni így vészelni, az-
tán, hogy mikor áll vissza a normális ke-
rékvágásba az élet, az egy nagy kérdés még
mindenki számára – tette hozzá a vezér-
igazgató.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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KÉRY JÓZSEF ÉPÍTÕMESTER EMLÉKÉRE 2.
Képzeletbeli sétánkat Kéry József épületeinek nyomá-

ban kezdjük a Széchenyi utca és a Toldi utca által határolt
területen, közvetlen az Érpatak-fõfolyás mellett található
épülettel. Ez volt építõmesterünk egyik elsõ terve és épít-
ménye, amelyet 1899 õszén Novák Gyula vármegyei jegy-
zõ megbízásából készített. Késõbb Gencsy Albert kislétai
birtokos vette meg, így a régiek Gencsy-házként is ismer-
hetik. Korabeli képeslapokon is feltûnik az épület, mint az
Angolkisasszonyok felsõkereskedelmi és elemi leányisko-
lája, hiszen 1931-tõl oktatási célokat szolgált.

A Malom utcában Kéry tervei alapján és kivitelezé-
sében épült dr. Jósa András egykori családi háza, ahol a
hírneves orvos és tudós régész élt 1905-tõl haláláig. Szin-
tén az utcában található a Schlichter Gyula megrendelé-
sére épült családi villa. Ez az egykori Júlia malom mögöt-
ti telekre épült, ma is szépen karbantartott épület. Ha a
Malom utcát a Bessenyei tér irányába hagyjuk el, akkor
érdemes egy pillantást vetni a saroképületre, amelyet szin-
tén Kéry tervezett és épített fel. A képünkön is látható
Dohnál család házáról van szó. (Szintén e család részére
épített egy házat a Deák Ferenc és a Báthory utca sarok-
telkére.) Ennek az épületnek a közelében található a Kállay
család szépen felújított kúriája, amelyet dr. Kállay Rudolf
megbízásából, Bobula János tervei alapján Kéry épített
fel. A Bessenyei tér túloldalára átsétálva, a metodista ima-
ház épülete mellett áll a Doctor Ármin részére készült
családi ház, amelynek tervezõje és kivitelezõje szintén õ
volt. Mint ahogy az õ alkotómunkáját dicséri a Bocskai

u. 26. sz. alatti épület is, amelyben egykor Jurás Lajos
vendéglõt üzemeltetett. Ezeken kívül még számos épület
kivitelezõjeként találkozhatunk Kéry nevével.

A családjának villát épített a Sóstói úton, míg szintén
családi célra készült az Iskola és a Kürt utca sarkán egy
ház, amely részben fennmaradt a Vikár Sándor Zeneis-
kola épületében. Említésre méltó még, hogy 1905-ben
õ építette fel az elsõ mûjéggyárat is. Kéry József beépí-
tette magát városunk történetébe!


