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JÓL VIZSGÁZTAK A SZABOLCSI KERESKEDÕK AZ ELLENÕRZÉSEK SORÁN
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályának mun-

katársai folyamatosan ellenõrzik az üzletekben a koronavírus-világjárvány miatt érvény-
ben lévõ szabályok betartását. Az elmúlt két hétben a „Védelmi intézkedések lépcsõze-
tes feloldásával összefüggõ fogyasztóvédelmi ellenõrzés” címû témavizsgálat keretében
megyénkben több mint 30 üzletet ellenõriztek, melyek mindegyike maradéktalanul be-
tartotta a védelmi szabályokat. – Minden ellenõrzött kereskedelmi egységben megfelelõ-
en voltak kihelyezve a tájékoztatások arról, hogy egyszerre hány fõ tartózkodhat az adott
üzletben. A négyzetméterre vetített vásárlószámot sehol nem lépték túl – ennek a megha-
tározása az üzlet alapterületéhez igazított bevásárlókocsi/kosár szám alapján történt –, és
folyamatosan biztosított volt a kézfertõtlenítés is a fogyasztók számára. A vásárlók közötti
1,5 méteres távolsági elõírások betartását a pénztáraknál és a pultoknál lévõ sorban állás-
kor a személyzet, illetve a biztonsági õrök felügyelték, és a bevásárlókocsik és kosarak
fertõtlenítése is naponta többször megtörtént – olvasható közleményükben.

MÉRFÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT A NAGYKÖRÚT BEZÁRÁSA
– Kedves nyíregyháziak, óriási hírem van! Mérföldkö-

véhez érkezett a közeljövõ egyik legnagyobb beruházá-
sa, a nagykörút bezárása – jelentette be dr. Kovács Fe-
renc hivatalos Facebook-oldalán.

Nyíregyháza polgármestere így fogalmazott:  – A két-
szer két sávos belsõ gyûrûnek egy jelentõs szakasza évti-
zedek óta hiányzik, ha emlékeznek, például ez volt az,
amit a szocialista városvezetés 16 évig ígérgetett. Mint
ahogy a jégpályát, a belvárosi uszodát, vagy a nyugati el-
kerülõ utat is. Mi azonban megvalósítottuk ezeket a ko-
rábbi vágyálmokat, s több, hasonló nagyságrendû és fon-
tosságú projekten dolgozunk jelenleg is.

Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a városháza szakembe-

reinek, s neki is rengeteg személyes elõkészítõ munkája
van abban, hogy most, az elkészült tervdokumentációk
birtokában megjelent a közbeszerzési értesítõben a kivi-
telezésre való felhívás. A tervek szerint a Vasútállomástól
a Debreceni úti felüljáróig szintén négysávossá válik a
nagykörút, így alakulhat ki a teljes, belsõ körgyûrûje Nyír-
egyházának. A polgármester posztjában emlékeztetett:  –
Ne felejtsük el, hogy van egy, a várost elkerülõ külsõ kör-
gyûrûnk, melynek a nyugati részét sikeresen megépítet-
tük az elmúlt években. Így már csak az északi szakasza
hiányzik, dolgozunk azon is, hogy minél hamarabb meg-
valósulhasson. Kevés város mondhatja el azt magáról, hogy
két körgyûrû segíti a gyorsabb és biztonságosabb közle-
kedést –  zárul dr. Kovács Ferenc bejegyzése.

NYITÁS ÚJRA ÁLLATBÖRZE
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Egy héten belül két ikerpár is született a Nyíregyházi Állatpark gyû-
rûsfarkú maki csapatában. Az anyaállatoknak nem túl megterhelõ a ki-
csik hordozása és gondozása, mert a makicsapat hölgy tagjai közösen,
dajka dacszövetségben nevelik a csapat legifjabb tagjait. A jelenleg 3
hetes makikölykök a felnõtt állatok hasán csimpaszkodva vagy hátukon
lovagolva  töltik mindennapjaikat.

KÉT IKERPÁR SZÜLETETT AZ ÁLLATPARKBAN
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ÚJRA LÁTOGATHATÓK AZ IDÕSOTTHONOK!

A zárt közösségeket, mint az idõsek otthonait, az el-
múlt egy évben a járvány miatt el kellett szigetelni, be
kellett zárni a lakókkal együtt, ami nem volt könnyû sem
az otthonokban lakóknak, sem az ott dolgozóknak, sem
pedig a hozzátartozóknak, most már azonban újra láto-
gathatók. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi
Központ járványügyi osztályvezetõje legutóbb úgy nyi-
latkozott, hogy az ezen intézmények átoltottsága elérte
a 80 százalékot, ez tette lehetõvé, hogy felfüggesszék
bennük a látogatási tilalmat.

A látogatás védettségi igazolványhoz van kötve és
most már nemcsak negatív koronavírus-teszttel, hanem
védettségi igazolvánnyal is felvehetõk új lakók az in-
tézményekbe.

– A védettségi igazolvánnyal rendelkezõ ellátottak
minden további kikötés nélkül elhagyhatják az intéz-
ményt – azzal, hogy az intézmények házirendjében
meghatározott, az intézménybõl történõ távozás és
visszatérés rendjére vonatkozó szabályokat továbbra
is be kell tartani. Az intézményt a védettségi igazol-

vánnyal nem rendelkezõ ellátottaink is elhagyhatják,
esetükben azonban, amennyiben a távolmaradás a 72
óra idõtartamot meghaladja, a visszatérés egy SARS-
CoV-2 antigén gyorsteszt negatív eredménye alapján
történhet. A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezõ
személyek esetében a látogatásra továbbra is külön lá-
togatótérben, elõre egyeztetett idõpontban biztosítunk
lehetõséget – tájékoztatott mûködési rendjükrõl
Nagyné Hermányos Zsuzsanna, a Szociális Gondozá-
si Központ igazgatója.

A Pacsirta utcai Idõsek Otthonában is szigorúan betartatják a járványügyi szabályokat

TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT: A VILÁGJÁRVÁNY IDEJÉN A SEGÉLYHÍVÓ
SZÁMRA ÉRKEZÕ KÉRÉSEK TELJESÍTÉSÉBEN IS SEGÍTENEK

A koronavírus-világjárvány elsõ hulláma alatt még na-
ponta 20–30 telefonhívás is befutott a Nyíregyházi Szo-
ciális Gondozási Központ segélyhívó számára (06-20/253-
5103), mostanra azonban már csak maximum öt. Az ide
érkezõ kérések teljesítését az „Esély” Támogató Szolgá-
lat látja el, õk azok, akik a bevásárlásban, a gyógyszerbe-
szerzésben, vagy éppen a csekkek befizetésében segítik
az idõseket. A 70 év felettiek ellátására létrehozott vonal
a veszélyhelyzet alatt még továbbra is él, a 06-20/253-
5103-as telefonszámon érhetõ el.

Mint ismert, a Nyíregyházi Szociális Gondozási Köz-
pont – csak néhányat kiemelve – a házi segítségnyújtá-
son, az idõsek nappali ellátásán, valamint az idõsek ott-
honán túl „Esély” Támogató Szolgálat néven támogató
szolgáltatást is nyújt a városlakók részére. Ennek kihasz-
náltsága azonban megváltozott a koronavírus-világjárvány
alatt, hiszen bár a személyi segítés állandó volt, sõt nõtt
az igény a mindennapos kapcsolattartásra, mert számos
esetben a személyi segítõ volt az egyetlen kapocs a külvi-
lághoz, addig a szállítási feladatok száma csökkent. Több
munkahely is bezárt idõlegesen, valamint kórházak és
szakrendelõk szüneteltették a rendeléseket. Az így felsza-
baduló idõt a szolgálat ezért a koronavírus által okozott

pluszfeladatokba való besegítésre fordította – tájékoztatta
a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Nagyné Hermányos
Zsuzsanna, a Nyíregyházi  Szociális  Gondozási  Központ
igazgatója.

A VESZÉLYHELYZET ÓTA

– Az egyik gépkocsink a bezárt idõsek klubjaink klub-
tagjai számára szállította az ebédet a klubok munkatársa-
inak segítségével, míg a másik autó a megyei jogú város
önkormányzata által üzemeltetett segélyhívó számra ér-
kezõ kérések és a krízisbevásárlások teljesítésében segí-
tett és segít a mai napig is, hiszen ez az autó a vészhelyzet
kihirdetésétõl kezdve lát el ilyen feladatokat.

70 év feletti idõsek ellátására létrehozott segélyhí-
vó szám: 06-20/253-5103

Milyen esetben várják a hívásokat?
– bevásárlás,
– gyógyszerbeszerzés,
– csekkek befizetése,
– szociális étkezés iránti igények,
– házi segítségnyújtás iránti igények
– és szociális ügyintézés.

90-EN VESZIK IGÉNYBE

A tájékoztatás során megtudtuk, magát a támogató szolgál-
tatást jelenleg 90 fõ veszi igénybe, napi szinten 15–20 fõt szál-
lítanak, a személyi segítettek napi száma pedig 10–12 fõ.

JELENTKEZNI ÍRÁSBELI VAGY SZÓBELI
KÉRELEMMEL LEHET

A szolgálat igénybevételére azok a nyíregyházi lak-
hellyel rendelkezõ lakosok jogosultak, akik fogyaté-
kossági támogatásban, vakok személyi járadékában,
vagy emelt összegû családi pótlékban részesülnek.
Jelentkezni írásbeli vagy szóbeli kérelemmel, telefo-
non a 06-20/319-8552-es számon, vagy személyesen
az intézmény bármelyik telephelyén lehet.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÚJRAINDULTAK A SZÛRÉSEK A KÓRHÁZBAN
A koronavírus-világjárvány harmadik hullámának csú-

csán néhány hétre leálltak a népegészségügyi szûrések,
melyeket most, a Covid-megbetegedések számának csök-
kenésével – az emberi erõforrások miniszterének utasí-
tására – újraindítottak Nyíregyházán is, csakúgy mint az
egynapos sebészeti ellátásokat.

– Intézményünkben jelenleg a betegek elõjegyzése, ki-
vizsgálása, elõkészítése, valamint az ellátó szakemberek
allokálása történik. Május 10-tõl pedig az erre a célra ki-
jelölt mûtõben elindulhatnak a beavatkozások – tájékoz-
tatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõségét Vitkai Éva, a
kórház sajtófõnöke, aki hozzátette, minden érintett sebé-

szeti szakma egy napot kap egy héten az adott ellátás ke-
retei között végezhetõ beavatkozások elvégzésére.

MINDEN IDÕK LEGTÖBB OLTÁSÁT ADTÁK BE

Ami pedig az oltásokat illeti, múlt héten minden idõk
legtöbb oltását adhatták be oltópontjaikon, egy hét alatt több
mint húszezer vakcina beadásával országosan is az élme-
zõnyben szerepelnek. Csak a múlt hét pénteki napján eb-
bõl csaknem 12 000 adag vakcinát oltottak el munkatársa-
ik, ebbõl több mint ötezret a Jósa András Oktatókórház ol-
tópontjain. A múlt hét pénteki kampányoltásban reggel 7
órától egészen este 10 óráig folyamatosan oltottuk a lakos-

ságot, és minden telephely többszörösen túlszárnyalta az
eddigi saját rekordját – hangsúlyozta Vitkai Éva.

SINOPHARM, VAXZEVRIA ÉS SPUTNIK V

Továbbra is lehetõség van arra, ha a vakcina.gov.hu
honlapon a regisztráció megtörtént, hogy a lakosság
online idõpontot foglaljon a Sinopharm, a Vaxzevria és
a Sputnik V vakcinák beadására. A Vaxzevria oltásra
május 10-ig, a Sinopharm oltásra május 17-ig, a Sputnik
V oltásokra május 11-ig lesz lehetõség jelenleg.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MINISZTERI LÁTOGATÁS AZ ÚJ, KÓRHÁZI TANKONYHÁN
NOVÁK KATALIN RÉSZLETEZTE, TÖBB SÍKON SEGÍTI A KORMÁNY A DIABÉTESZESEKET

Harmincmillió forint kormányzati támogatás felhasz-
nálásával új tankonyha jött létre a Jósa András Egyetemi
Oktatókórházban. A fejlesztésnek köszönhetõen fõzõtan-
folyamokat szervezhetnek azoknak a gyerekeknek és szü-
leiknek, akik 1-es típusú cukorbetegséggel küzdenek. A
tankonyha átadásán részt vett Novák Katalin is. A csalá-
dokért felelõs tárca nélküli miniszter hangsúlyozta, a kor-
mány támogatja a legmodernebb eszközök beszerzését a
diabéteszes gyerekek számára és további rendeletekkel
is segítik, hogy teljes életet tudjanak élni.

Az egyes típusú cukorbetegségben szenvedõknek nem
mindegy, mibõl, mennyit esznek, pontosan kell számol-
niuk, hogy a megfelelõ adag inzulin kerüljön a folyama-
tosan viselt szenzor és pumpa segítségével a szervezetük-
be. Az országban mintegy 4000 olyan gyerek él, akinél
egyes típusú cukorbetegséget állapítottak meg. Nekik a
modern, inzulinpótló berendezések használata mellett azt
is meg kell tanulniuk, hogyan fõzzenek, mit egyenek. Eb-
ben segít mostantól a Jósa András kórház vadonatúj tan-
konyhája, ahol szakemberek segítségével lehet megtanulni
– egyelõre online, késõbb pedig helyi tanfolyamon –, ho-
gyan õrizhetik meg az egészségüket.

MODERN KÖRNYEZETBEN

– A jövõben, amíg a kontaktkapcsolatok nem lehetsé-
gesek, ilyen formában tervezzük részvételüket a képzé-
sekben. Azt követõen pedig nagyon fognak örülni, ami-
kor egy rendkívül jó környezetben, nagyon modern esz-
közökkel felszerelt konyhában tudják majd megtanulni,
hogy mik azok az ételek, amik számukra is teljes jóllétet

biztosítanak – fogalmazott a miniszteri viziten dr. Szondi
Zita, a kórház fõigazgatója.

LINZERT SÜTÖTT A MINISZTER

A tankonyha átadásán részt vett Novák Katalin is. A
családokért felelõs tárca nélküli miniszter egyik gyerme-
ke is cukorbeteg, így már tapasztalatokat szerzett, mennyire
átalakul egy család élete, ha az egyik tagja diabéteszes. A
tankonyhában ezért diabetikus linzer sütését mutatta be,
melyet az érdeklõdõk online formában követhettek. A
politikus hangsúlyozta, a kormány többféle eszközzel is
támogatja a cukorbeteg gyerekeket és családjaikat.

TÁMOGATJA A KORMÁNY AZ ÉRINTETTEKET

– Mi évek óta dolgozunk a magyar kormány részérõl
azért, hogy az egyes típusú diabéteszes gyermeket nevelõ

Novák Katalin miniszter gyakorlott mozdulatokkal
készített süteményt az új tankonyhában

családoknak az életét valamelyest megkönnyítsük. Ennek
köszönhetõen ma már a legkorszerûbb terápiás eszközök
elérhetõvé váltak, ilyen az inzulinpumpa, vagy éppen a
cukor monitorálására alkalmas szenzor. Ezeket 98 száza-
lékos támogatással kaphatják meg az egyes típusú diabé-
teszes gyermekek. Folyamatosan támogatjuk a gyermek
diabéteszes centrumokat, illetve azokat a civil szerveze-
teket, amelyek az egyes típusú diabéteszes gyermekek élet-
minõségét hivatottak javítani.

MÓDOSÍTANÁK A JOGSZABÁLYT IS

– Már napirenden van, hogy úgy módosítsuk a közét-
keztetési rendeletet, amely valóban garanciát jelent a dia-
béteszes gyermekek számára, hogy õk a megfelelõ idõ-
ben a megfelelõ minõségû és mennyiségû ételt fogják min-
den körülmények között megkapni – tette hozzá a mi-
niszter. Novák Katalin hozzáfûzte, hogy a kormány úgy
kívánja átalakítani a köznevelési törvényt, hogy minden
iskolában legyenek olyan pedagógusok vagy személyzet,
akik a diabéteszes gyerekek ellátását biztosítani tudják.

KÖSZÖNET AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN
DOLGOZÓKNAK

A politikus a kórházban arról is beszélt, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülni kezdett, ami többek között a
magyar egészségügyben dolgozók áldozatos, megfe-
szített munkájának is köszönhetõ. Egyben elutasította
azt a vádat, mely szerint Magyarországon halnának
meg a legtöbben a koronavírus szövõdményei miatt.
Szerinte, aki ilyet állít, megsérti az egészségügyi dol-
gozókat. Leszögezte, ez az eredmény csak a statiszti-
kai módszerek különbsége miatt alakult ki.

ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM A TOKAJI ÚTON

Elkészült a Tokaji úti Albérlõk Házában kialakított
egészségügyi centrum, ahol múlt hét szombattól 24 órás
egészségügyi ellátást biztosítanak a hajléktalanok számá-
ra. Az orvosi ellátás mellett a fekvõbeteg-ellátás is bizto-
sított lesz számukra, a több mint 400 millió forintos komp-
lex fejlesztés részeként.

Az újonnan felújított épületrész egyik felében kap helyet
a háziorvosi ellátás, a másik részében pedig a megfigyelõ-
szobák, fektetõk és elkülönítõk találhatók. A hajléktalanok
háziorvosi ellátása korábban is elérhetõ volt, viszont nem
ilyen felszereltséggel, illetve csak 30 órás volt a szolgálat, a
beruházásnak köszönhetõen ez már napi 24 órás lesz.

NAGYOBB BIZTONSÁG

– Ez egy nagyon fontos problémát fog megoldani, mi
nemcsak a hajléktalanok ellátásának minõségét javítjuk,
de a város egészségügyi problémáin is jelentõsen javítunk.
Ez azt jelenti, hogy terhet veszünk majd le a sürgõsségi
betegellátás, a kórház krónikus osztályának a válláról, és
nagyobb biztonságot tudunk nyújtani a nyíregyháziak ré-
szére egészségügyi szempontból. Így aztán nem kerülnek
vissza a betegek a komolyabb egészségügyi ellátási rend-
szerbe – nyilatkozta dr. Pajkossy Ottó háziorvos.

A beruházásnak köszönhetõen modern eszközökkel, a
21. századnak megfelelõ ellátást tudnak biztosítani körül-
belül 5–600 hajléktalannak. A Tokaji úti fekvõbeteg-ellá-
tás azért is fontos, mert ezeket a betegeket korábban a
kórházban látták el és ott kellett lábadozniuk is.

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság
igazgatója kiemelte, országosan egyedülálló, hogy az ön-
kormányzat által szervezetten segítik a hajléktalanok
egészségügyi ellátását Nyíregyházán.

BÁRMIKOR BÕVÍTHETÕ

Dr. Kovács Ferenc az elkészült beruházás bejárása kap-
csán elmondta, Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó
407 800 000 forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ
támogatást nyert az egészségügyi alapellátás fejlesztésé-
re, melynek része volt a Tokaji úti beruházás is.

– Körülbelül 130–135 millió forintot tudtunk felhasz-
nálni az épület kialakítására. Most érkeztek az orvosi mû-
szerek, berendezések, bútorok, mára minden a helyére
került. Olyan mûszerek vannak itt, amelyekkel minden

helyben indokolt vizsgálatot el tudnak végezni az orvo-
sok, hogy ne kelljen a kórházba vinni a betegeket – tette
hozzá a polgármester.

Jelenleg 10 férõhelyes az egészségügyi centrum, amely
bármikor bõvíthetõ plusz öt férõhellyel. A pályázat kere-
tében további két intézmény komplex felújítása, átalakí-
tása valósult meg. Befejezõdött a Fenyõ u. 1. szám alatti
orvosi rendelõ teljes körû felújítása Rozsrétszõlõn, míg a
Csillag u. 4–6. szám alatti épületegyüttes 3 körzeti orvosi
és 6 védõnõi szolgálatnak biztosít helyet.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Csikós Péter alapellátási igazgató kalauzolta dr. Kovács Ferenc polgármestert, dr. Krizsai Anita osztályvezetõt és
Jászai Menyhért alpolgármestert az intézményben

MEGKEZDÕDÖTT A HAJLÉKTALANOK 24 ÓRÁS ELLÁTÁSA AZ ÚJ KOMPLEXUMBAN
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KORSZERÛSÍTIK A NYUGDÍJASHÁZAT
JÚLIUSRA BEFEJEZÕDNEK A MUNKÁLATOK

Hamarosan befejezõdik a Csaló közi
nyugdíjasház felújítása. Az önkormányzat
247 millió forintos támogatást nyert a la-
kóépületek és a Continental Aréna ener-
getikai korszerûsítésére. A három Csaló
közi épületben kicserélték a homlokzati
nyílászárókat, valamint hõ- és vízszigete-
lés is megvalósult. A tervek szerint július-
ra befejezõdnek a munkálatok.

Az állványok is jelzik, hogy még folya-
matban vannak a munkálatok a Csaló közi
nyugdíjasháznál. Az önkormányzati tulaj-
donú épületekben kicserélték a homlokzati
nyílászárókat, több mint ötezer négyzetmé-
teren megtörtént a homlokzat hõszigetelé-
se és a lapos tetõk vízszigetelése. A beru-
házás nemcsak a rezsiköltségek szempont-

TÖBB HELYSZÍNEN IS
DOLGOZNAK

A felújítás március elején indult, a kivi-
telezõ tájékoztatása szerint várhatóan júli-
us végére befejezõdnek a munkálatok a
Csaló közben. Az önkormányzati épületek
korszerûsítése évekkel ezelõtt kezdõdött,
de jelenleg is több helyszínen dolgoznak a
szakemberek.

– Már túl vagyunk az összes óvoda és
az összes bölcsõde felújításán, szociális
intézményeket az elmúlt években is mo-
dernizáltunk, és most itt a nyugdíjashá-
zat, ahol 71 lakás van. Örömmel mond-
hatom, hogy nyolc helyen folyik most a
városunkban ilyen jellegû rekonstrukció,

Csengeri Andrásné

Lakóközösségek, civil szervezetek,
baráti társaságok, intézmények nagy
örömmel szálltak be a szájhagyomány
útján terjedõ vágyba: elfogadva a kihí-
vást, legyen egy közös, nyíregyházi tánc!

Végül 15 helyszínen, 757-en járták el
a koreográfiát a világszerte hamar ismert-
té vált slágerre. A Jerusalema táncban még

A JERUSALEMA
NYÍREGYHÁZÁN IS HÓDÍT!

a friss magyar bajnok és kupagyõztes
Fatum Nyíregyháza röplabdázói is meg-
jelennek. Az egyre nagyobb méreteket
öltõ kezdeményezés mellé állt a Nyíregy-
házi Televízió és a Nyíregyházi Civil Fó-
rum is. Egy kis városi látkép, csupa jóked-
vû táncossal, ez a nyíregyházi Jerusalema!

A videó megtekinthetõ a nyiregy-
haza.hu weboldalon.

jából hasznos, esztétikailag is jelentõs a vál-
tozás. A fejlesztés eredményeivel pedig az
itt lakók is elégedettek.

– Húsz éve már,
hogy itt lakom és
azóta semmilyen
felújítás nem tör-
tént. A legmesz-
szebbmenõkig meg
vagyok elégedve
azzal, ami most itt
történik. Én már
megöregedtem, de
ilyen brigáddal még
nem találkoztam,
mint akik itt dolgoz-
nak a felújításon – mondta el Csengeri
Andrásné.

kiemelném a Bessenyei téri nagy épüle-
tet, ahol 81 egyszobás szociális lakás van,
ott is megkezdõdött a munka március ele-
jén és be fog fejezõdni nyár végére. Ez
nagyon nagy lépés elõre, vannak még te-
endõink, nem is akarunk leállni, szeret-
nénk teljes körûvé tenni ezt a felújítási
programot. Már nem vagyunk ettõl
messze – tette hozzá dr. Kovács Ferenc
polgármester.

A Csaló közi épületeket 100 százalék-
ban támogatott, 247 millió forintos támo-
gatásból korszerûsítik, illetve ez a forrás
biztosítja a napelemrendszert a Conti-
nental Aréna tetején, ami a világítási költ-
ségeket minimalizálja majd a sportkomp-
lexumban.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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Múlt héten arról írtunk, hogy az önkormányzat és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. elkötelezett amellett, hogy szük-
ség van az irreálisan magas lakbérhátralékot felhalmo-
zókkal szembeni határozott fellépésre, mégpedig a köz-
vagyonnal való felelõs gazdálkodás és a többi fizetõ bér-
lõvel szembeni méltányos hozzáállás miatt. Szerkesztõ-
ségünkhöz további részleteket juttatott el a városüzemel-
tetés, melybõl kiderül, tartósan magas az önkormányzati
cég lakbér- és üzemeltetési költség kintlévõsége, a Hu-
szár lakótelepi befizetések aránya mindössze az októbe-
ri kiköltöztetéseket követõ rövid idõszakban emelkedett
meg átmenetileg, s vannak önkényes lakásfoglalók is a
városrészben.

Emellett fontos a pozitív példák kiemelése is. Többen
ugyanis jogkövetõ módon azon vannak, hogy jelentõsen
mérsékeljék és teljesen kiegyenlítsék tartozásaikat.

NEM A TELEPHEZ KÖTÕDIK

S fontos megemlíteni azt is, hogy a társaság fellépése
nem a telephez kötõdik. A NYÍRVV kizárólag a tartozás
nagysága és a bérlõ magatartása szerint, törvényi keretek
között jár el a város bármelyik pontján lévõ lakásról, illet-
ve adósról legyen szó.

 
A MÉLTÁNYOS HOZZÁÁLLÁS MIATT

Ezzel együtt az önkormányzat és a NYÍRVV továbbra is
felhívja a figyelmet, hogy a korrekten fizetõ többséggel
szembeni méltányos hozzáállás miatt a közeli jövõben
folytatódhatnak a notórius nem fizetõkkel szembeni jogi
lépések. Ennek alapja, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése 9/2020. (II. 06.) számú határozatában
döntött az önkormányzati bérlakásban élõ, 250 000 forint
összegnél nagyobb lakbér- és üzemeltetési költséghátra-
lékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli ki-
költöztetésérõl.

   
ÁTMENETI JELENTÕS EMELKEDÉS

A városüzemeltetõ cégnek jelentõs a lakbér- és üze-
meltetési költség kintlévõsége. Érdemes  elemezni, hogy
milyen volt a befizetési hajlandóság a Huszártelepen az
elmúlt idõszakban. 2020 szeptemberében ez nem érte el
az egymillió forintot sem (926 ezer forint), viszont 2020
októberére az összeg kimagaslóan megugrott: majdnem
három és fél millióra (3 millió 427 ezer forintra). S hogy
minek tudható be ez a három és félszeres növekedés? A
városüzemeltetõ cég szerint a befizetési hajlandóság az
október eleji, jogerõs bírósági ítéletet követõ kényszerki-
költöztetések után emelkedett jelentõsen. A további ada-
tokat figyelve látható, hogy télen ez majdhogynem vissza-
esett a szeptemberi szintre, s március végén is csupán 2,3
millió forint környékén van.

VAN, AKI RENDEZI

Érdemes azt is hozzátenni, hogy a Huszár lakótelepen
élõk nagyjából egyharmada az adatok szerint nem ren-
delkezik ilyen típusú adóssággal. 2021. január 1-jén a
NYÍRVV 294 db önkormányzati lakást tartott nyilván a
Huszár lakótelepen, s az év eleji statisztika szerint 170
adós rendelkezett valamilyen szintû lakbér- és üzemelte-
tési költségtartozással (10 000 forint felett, ez kb. 2 havi
lakbér), ez a családok 69 százalékát jelenti.

ÖNKÉNYES LAKÁSFOGLALÓK

Köztudott, hogy jelentõs a várólista Nyíregyházán, azaz
körülbelül 1600-an szeretnének önkormányzati bérlakás-
ba költözni. Velük szemben méltánytalan azok hozzáál-
lása, akik a jelekbõl ítélve visszaélnek a közösség által

LEHETSÉGES JOGI LÉPÉSEK A NAGY ADÓSOKKAL SZEMBEN
A JELENTÕS TARTOZÁST FELHALMOZÓ LAKÁSBÉRLÕNEK BÁRMIKOR LENNE LEHETÕSÉGE AZ ADÓSSÁG RENDEZÉSÉRE

mének 12 százalékát, úgy az önkormányzat a NYÍRVV-n
keresztül automatikusan lakbértámogatást nyújt!

FOLYAMATOS AZ ÖNKORMÁNYZAT
SEGÍTSÉGE

Ez pedig csak egy, az önkormányzat és intézmé-
nyei által a rászorulóknak adható ellátásból, hiszen
az érintettek igénybe vehetnek például adósságke-
zelési szolgáltatást, lakbértámogatást, de a Rászo-
rulók Életének Segítése Közalapítványtól (RÉS) is kér-
hetnek segítséget. Emellett számos, egyéb típusú tá-
mogatás vehetõ igénybe Nyíregyházán. Az igényel-
hetõ rendszeres támogatások része a gyógyszertá-
mogatás, a méltányossági ápolási díj, a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, a rendkívüli, ún. eseti
támogatások között említhetõ a tanszertámogatás,
a helyi autóbusz közlekedési támogatás rendszere,
az elsõ lakáshoz jutók támogatása, a karácsonyi tá-
mogatás, a temetési segély, a kelengyetámogatás, a
szünidei étkeztetés, s az önkormányzat minden év-
ben megszervezi a szociális alapon történõ tûzifa-
osztást is.

MINDIG VAN LEHETÕSÉG

Mint korábban megírtuk, annak érdekében, hogy a ne-
héz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásu-
kat, ha fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeg-
határ felett lehetõség van részletfizetési megállapodás kö-
tésére. Az érintettek bevonhatók adósságkezelési szolgál-
tatásba, lakhatást segítõ ellátásba, vagy RÉS alapítványi
támogatásba is. Ha a bérlõk nem kívánnak ezekkel a le-
hetõségekkel élni, s a lakbér- és üzemeltetési költségtar-
tozás eléri a 20 ezer forintot, úgy felszólító levelet külde-
nek számukra.

TÖBBSZÖR KERESIK ÕKET

Több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele
a tartozás rendezése érdekében. A felszólító levél átvéte-
le után – ha a bérlõ továbbra sem fizet – 8 napon belül
felmondják a szerzõdését. A felmondási idõ eredményte-
len eltelte után peres eljárást indítanak a lakás kiürítésére
és a pénzkövetelés behajtására. Ennek során bármikor le-
hetõsége van a bérlõnek fizetni. Teljesítés hiányában a
bíróság kötelezi a bérlõt a lakás kiürítésére és az elmaradt
lakbér megfizetésére. A jogerõs ítélet alapján indul meg a
végrehajtási eljárás. A hátralékos bérlõknek az egész eljá-
rás alatt bármikor van lehetõsége fizetni, külön megálla-
podás nélkül is. A kényszerkiköltöztetés kitûzése elõtt a
végrehajtó még felhívja az adóst az önkéntes teljesítésre.
Ha ez is eredménytelen, akkor kerül csak sor a kiköltözte-
tés dátumának kitûzésére. A végrehajtás foganatosításáig
hosszú idõ, hónapok telhetnek el, mely idõpontig még
mindig van lehetõsége az adósnak, hogy érdemben és fo-
lyamatosan csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem
valósul meg, elhelyezés nélkül végrehajtják a kényszerki-
költöztetést.

biztosított lehetõségekkel. A helyzetet tovább bonyolítja,
hogy a jelentõs tartozásokat felhalmozók mellett a Hu-
szár lakótelepen 6 önkényes lakásfoglalót tartanak nyil-
ván. Összehasonlításképpen: a város más területén nincs
önkényes lakásfoglaló. Cél az, hogy a jogok és kötelezett-
ségek mindenkire egyformán vonatkozzanak, segítséget
pedig célzottan a valóban rászorulók kapjanak. 

 
15 HÁZTARTÁST ÉRINTHET MOST

A NYÍRVV (a fentebb idézett közgyûlési határozat
alapján) az önkormányzati bérlakásban 250 000 fo-
rint feletti lakbér- és üzemeltetési költségtartozással
élõk közül 15 háztartás esetében megkérte a karha-
talmas kényszerkiköltöztetést, ezek idõpontját vár-
hatóan a közeli jövõben tûzik ki. A 15 adósból 10 a
Huszár lakótelepen, 5 a város más területén él. Az
eljárások indításakor mindenképpen figyelembe vet-
ték mind a járványhelyzet javulását, mind a téli idõ-
szak elmúltát. Maga a moratórium egyébként orszá-
gos jogszabályhoz kötõdik, nem helyi kompetencia:
a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
182/A. §-ban meghatározott ún. kilakoltatási mora-
tórium 2021. április 30. napján lejár. Múltkori lap-
számunkban jeleztük, hogy az önkormányzat és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. ez alapján és a fentebb felso-
rolt okok miatt kívánja folytatni a 2020 õszén meg-
kezdett karhatalmas kiköltöztetéseket, amennyiben
az adósok nem rendezik a tartozásukat.

VAN EREDMÉNYE AZ EGYÜTTMÛKÖDÕ
HOZZÁÁLLÁSNAK

Egyébként, mint korábban írtuk, a bérlõnek bármikor
lehetõsége van a tartozás csökkentésére, érdemi befize-
tés(ek) esetén akár a karhatalmas kényszerkiköltöztetéstõl
is eltekinthet a NYÍRVV. Erre négy példát is küldtek szer-
kesztõségünknek. A Huszár lakótelepen 2 olyan csa-
lád van, akik 2014-ben 1 millió forint feletti tartozással
indultak, és noha még mindig kirívóan magas a tartozá-
suk (700, illetve 600 ezer forint feletti), de a csökkenõ trend,
a  jogkövetõ magatartás, az együttmûködési készség, a 
fizetési hajlandóság egyértelmûen látszik. Másik két csa-
lád 2019-ben 600 ezer forint feletti tartozással rendelke-
zett, ami jelenleg kevesebb mint 300, illetve alig több mint
130 ezer forint. Ezeknél a családoknál bár lehetõség len-
ne rá, de nem kéri a kilakoltatást a városüzemeltetés, mert 
itt is egyértelmû a pozitív hozzáállás, a partnerség.

SOKAN A KEVESET SEM

S hogy miért kiemelendõ a szándék? Emlékeztetõ-
ül egy korábbi írásunkból: a telepeken lévõ bérlaká-
sok bérleti díja igazodik a lakók teherbíró képességé-
hez, illetve a lakás  minõségéhez  (komfortos és fél-
komfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó), így nemcsak
a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentõs részét is
fedezné – az arra jogosultak számára – a várostól igé-
nyelhetõ lakásfenntartási támogatás összege (3000–
8000 forint, havonta).  Figyelembe véve, hogy a tele-
peken lévõ bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony,
nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentõs
részét is fedezné a lakásfenntartási támogatás összege
(3000–8000 forint, havonta). Ezek alapján könnyû ki-
számolni, hogy például egy feltételezett 40 négy-
zetméteres lakásnál ez kb. 5200 forint lenne. Ezek
hosszú évek óta tartó folyamatok.

PÉNZÜGYI SEGÍTSÉG, AUTOMATIKUSAN

Egyébként be van építve a támogatási rendszerbe egy
alapvetõ pénzügyi segítség, amit az önkormányzati bérla-
kások nagyjából kétharmadánál lehet igénybe venni.
Amennyiben a lakbér meghaladja a család havi jövedel-
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KINYITOTTAK INTÉZMÉNYEINK:
FOLYAMATOSAN ÚJRAINDUL AZ ÉLET NYÍREGYHÁZÁN IS

Múlt héten újabb szakaszához érkezett az ország újra-
indítása, miután pénteken elérte a négymilliót a beol-

tottak száma. A vakcinaigazolvánnyal rendelkezõk elõtt
szombattól megnyíltak egyebek mellett a vendéglátóhe-

lyek belsõ terei, a mozik, a színházak és az állatkertek is.
Az alábbiakban nyíregyházi körképünkrõl olvashatnak.

NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK – SOK AZ ÚJDONSÁG
Az elsõ lehetséges napon, május elsején újra kinyitott

a Nyíregyházi Állatpark is. Mivel a vendégek csakis vé-
dettségi igazolvánnyal léphetnek be, így a parkban sza-
badtéren már nem kötelezõ a maszkviselés.

A Nyíregyházi Állatpark a bezárás miatt nagyjából
400 millió forintos kieséssel számol, a bértámogatás-
sal és az egyéb kormányzati segítséggel, valamint a
tavaly nyári tartalékokból tudta eddig fenntartani ma-
gát. Az elmúlt hónapokban sok kisállat született és el-
készült az India-ház is, ezek mind újdonságok a láto-
gatók számára.

– Mindenki nagyon boldog volt a Nyíregyházi Állat-
parkban – a dolgozók és az állatok is –, hogy újra ki-
nyithattunk és fogadhatunk vendéget. Természetesen a
kormányrendeletet be kell mindenkinek tartani, nekünk
pedig be kell tartatni, tehát védettségi kártyával rendel-
kezõk léphetnek csak be a parkba, viszont nekik így
már nem kell maszkot viselniük. A kollégákat arra kér-
tem, hogy õk azért hordják, illetve a zártabb állathá-
zakban is kiírtuk, hogy ha lehet, a látogatók is tegyék
fel, de más korlátozással nem kell számolni. Úgy gon-
dolom, hogy nagy örömmel jön hozzánk mindenki –
értékelte az elsõ napot Gajdos László, a Nyíregyházi
Állatpark igazgatója.

A vendégek számára több helyszínen kihelyeztek kéz-
fertõtlenítõket a park területén, a szolgáltatók pedig na-

gyobb távolsággal pakolták ki az asztalokat, ezzel is elõ-
segítve a biztonságos védõtávolság megtartását.

SÓSTÓI MÚZEUMFALU – KEDDTÕL VASÁRNAPIG „ÉLÕ PORTÁK”
A járványügyi szabályok szigorú betartása mellett – vé-

dettségi igazolvánnyal látogatható, maszk használata nem
kötelezõ – május elsején megnyitotta a kapuit a Sóstói
Múzeumfalu. A skanzen közel fél évig aludt Csipkerózsi-
ka-álmot.

Bár szombaton a zenés, nagyszabású májusfaállítás és
a retró felvonulás elmaradt, a legszebb portákon életké-
peket láthattak a vendégek. A programok pedig továbbra
is folytatódnak, minden héten keddtõl vasárnapig várják
a látogatókat.

ÉLÕ PORTÁK (A hét minden napján)

Népi játszóudvar kedd–vasárnap Jánkmajtisi porta
Tiszta udvar, rendes ház kedd és csütörtök Jánkmajtisi porta
Tapintható népi kultúra kedd–vasárnap Besztereci porta
Gyógyteakóstolás kedd–vasárnap Temetõcsõsz háza
Népi gasztronómia szerda és szombat Anarcsi porta
Nagymosás bemutató csütörtök Kállósemjéni porta
Bemutató vasárnap Árpád-kori falu

KÉZMÛVES TEVÉKENYSÉGEK (A hét megjelölt napjain)

Bõrözés kedd Pócspetri ház
Illatos nap: illatzsák, illatos képeslap szerda Pócspetri ház
Fazekaskodás csütörtök Kéki istálló
Gyertyamártás péntek Anarcsi porta
Nemezelés szombat Pócspetri ház
Varázsképeslap-készítés vasárnap Pócspetri ház

A MÚZEUMFALU TERVEZETT RENDEZVÉNYEI 2021-BEN

Pünkösd (Pünkösdi királyság, nem nagy uraság) május 24.
Szent Iván-éj (Röpke éjszaka, perzselõ pillanatok) június 23.
Bor, Ámor, Múzeumfalu (Forró nyáresték, feledhetetlen élmények) június 19., július 17., július 30., augusztus 8.
Csurdítás (Zsírégetõ esték: ízek, találkozások, tábortûz) június 4., június 11., június 18., június 25., július 2., július 23.
Új kenyér ünnepe (A kenyér élete, az élet kenyere) augusztus 20.
A régi Magyarország ízei (Ízkavalkád hagyományos és modern köntösben) szeptember 5.
Pásztorünnep (Õsi mesterség, õsi életforma) október 16.
Márton-nap (Ki a ludas?) november 13.
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NYITÁS NYITÁS

MA KINYIT AZ AQUARIUS ÉLMÉNYFÜRDÕ,
PÜNKÖSDKOR VÁRHATÓ A JÚLIA ÉS A FÜRDÕHÁZ INDULÁSA

A Júlia Fürdõ és a Fürdõház pünkösdkor, a Park- és a
Tófürdõ május végén nyílik, a tervek szerint. E hét pén-
tektõl vendégeket fogad viszont az élményfürdõ és a
gyógyászat is.

– Mindenünk üzemel, tehát a szauna és a belsõ terek is.
A védettségi igazolványt munkavállalóink a belépéskor el
fogják kérni az ideérkezõ vendégektõl. Mindenkit megké-
rünk, hogy a védettségi igazolvány mellé személyazono-
sító igazolványt, útlevelet hozzon magával, hiszen a ket-
tõvel együtt tudunk csak ellenõrizni. Erre a kormányren-
delet lehetõséget biztosít a szolgáltató számára. Kérjük
minden vendégünk türelmét! Sorban állásnál mindenütt
jelölni fogjuk a másfél méteres távolságot, amit mindenki-
tõl kérünk betartani. Ideiglenes házirend lesz hatályban. A
bejáratnál ezt kifüggesztjük, tehát mindenki láthatja – kezd-
te a bejelentést dr. Podlovics Roland, a Sóstó-Gyógyfür-
dõk Zrt. vezérigazgatója.

18 éven aluliak csak 18 éven felüli, védettségi igazol-
vánnyal rendelkezõ felnõtt kíséretében mehetnek a fürdõ-
be. Védettséggel rendelkezik a fürdõ dolgozóinak nagy
része is, és külön gondot fordítanak a medencék fertõtle-
nítésére. Olyan technológiát alkalmaznak, mely biztonsá-
got ad a vírus ellen. Péntektõl üzemel a fürdõgyógyászat
is, melynek szabályairól naponta sokan érdeklõdnek.

– Megnyitotta kapuit a gyógyászat is. NEAK kezelést csak
jövõ hétfõtõl lehet igénybe venni. Ennek az az egyszerû
oka, hogy a november 11. elõtt felírt NEAK kezelést nem
lehet automatikusan meghosszabbítani. El kell menni a
fürdõorvosunkhoz, le kell zárni a régi kezelést, és egy új

kezelést fogunk felírni mindenkinek. A gyógyászaton nem
kötelezõ a védettségi igazolvány, viszont a gyógyászat teljes
területén kötelezõ valamilyen maszkot viselni a vendégek-
nek. Erre egy kivétel van, a 01-es fürdõzés, hiszen ott a
közfürdõ területére is be tud menni a vendégünk. A 01-es
fürdõszolgáltatást igénybe vevõ gyógyászati vendégeink-
nél fogjuk kérni a védettségi igazolvány bemutatását – tá-
jékoztatott a vezérigazgató.

Minden bérlet, elõzetesen megváltott, de lejárt hatályú
jegy külön intézkedés nélkül december 31-ig érvényes. A
már nem aktuális kezelésekért korábban kifizetett össze-
geket pedig visszatéríti a cég. Nem változtak a jegyárak,
tehát idén is a 2020-as tábla szerint fürdõzhetünk. A lét-
számkorlát az egyébként is biztonságos határok között szá-
mítható, mely a gyakorlat szerint optimális szinten marad
a járvány idején is.

KÁLLAY GYÛJTEMÉNY   – OSCAR DIETRICH
KAMARAKIÁLLÍTÁSSAL IS VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT

KINYITOTTAK INTÉZMÉNYEINK: FOLYAMATOSAN ÚJRAINDUL AZ ÉLET NYÍREGYHÁZÁN IS

MÁJUS 4-TÕL ISMÉT LÁTOGATHATÓ A KÖNYVTÁRBUSZ

VMKK, KRÚDY MOZI
VÁRTÁK A NYITÁST

A kormány 194/2021. (IV. 26.) rendelete értelmében a
védettségi igazolvánnyal rendelkezõ felnõtt olvasók 2021.
május 4-tõl szabadon látogathatják a könyvtárbuszt.

A rendelet értelmében a 18. életévüket betöltött olva-
sók belépéskor kötelesek felmutatni védettséget igazoló kár-
tyájukat, valamint a személyazonosság igazolására alkal-
mas hatósági igazolványt a könyvtárosnak.

18 év alattiak egyedül nem, csak védettségi igazolvánnyal
rendelkezõ felnõtt kísérõvel látogathatják a buszt. A 18 év
alattiak életkorának igazolását a könyvtáros kérheti.

A védettségi igazolvánnyal nem rendelkezõ olvasók e-
mailen, telefonon és az integrált könyvtári rendszer
„félretétel” funkcióját használva továbbra is kölcsönöz-
hetnek, valamint vissza is vihetnek dokumentumokat.

Újra látogatható a Kállay Gyûjtemény is a belvárosi Kulturális
Negyedben. Kettõ állandó tárlat mellett május ötödikétõl egy
Oscar Dietrich kamarakiállítással is várják a látogatókat.

Az õsmagyar nemesi család emlékeit bemutató gyûjtemény a város
és az ország emlékeit is õrzi, tizenhatezer kötetes könyvtár és kor-
történeti fotók, valamint a Kállay-leszármazottak személyes tárgyait
is megtekinthetik itt a látogatók. A Kállay Gyûjtemény egy nagysza-
bású felújítási programnak köszönhetõen 2020-ban költözhetett át
a család egykori hajlékába, az impozáns Kállay-házba, a belvárosi
Kulturális Negyedbe.

A Kállay Gyûjtemény az alábbi kiállításokkal nyi-
totta meg kapuit:

– Kállay Gyûjtemény állandó kiállítás.

– Nyíregyháza várostörténeti állandó kiállítás.

– Nõk a Kállay családban kamarakiállítás.

– Oscar Dietrich kamarakiállítás.

A Kállay Gyûjteményben már a Múzeumok Éjszakájára is ké-
szülnek, ami ebben az évben június 26-án, szombaton lesz.

A Váci Mihály Kulturális Központ, vala-
mint tagintézményei és a Krúdy Gyula Art
Mozi a koronavírus ellen védett személyek
és a felügyeletük alatt lévõ kiskorúak által
újra látogathatóak a hatályos járványügyi
elõírások betartása mellett.

A jegy megváltásával látogatható kultu-
rális eseményen nézõként tehát a korona-
vírus ellen védett személy, valamint a fel-
ügyelete alatt lévõ tizennyolcadik életévét
be nem töltött személy vehet részt.

– Nagyon vártuk, hogy ha egy kicsit kor-
látok között is, de megnyithassuk kapuin-
kat a látogatók elõtt. A Borbányai és a Vá-
rosmajori Mûvelõdési Házainkban ezt nem
tudtuk megtenni, hiszen ott jelenleg felújí-
tás zajlik. Bízunk benne, hogy júniusban
már olyan rendezvényeink is lehetnek,
amelyek szélesebb körben is látogathatók.
Annyit elárulhatok, hogy készülünk operet-
tel és színházi darabokkal is – mondta el
Mészáros Szilárd, a Váci Mihály Kulturális
Központ igazgatója.

Április 27-én dr. Kovács Ferenc polgár-
mester – tekintettel a veszélyhelyzet ide-
jén alkalmazandó védelmi intézkedéseket
szabályozó kormányrendeletek módosí-
tásáról szóló 194/2021. (IV. 26.) Kor-
mányrendeletben foglaltakra – határoza-
tot hozott az alábbi cégek, intézmények
mûködésére vonatkozóan is:

– A NYÍRTÁVHÕ Kft. és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatai a veszély-
helyzet elõtti szabályozásnak megfelelõ
nyitvatartási rend szerint mûködhetnek az
érvényes járványügyi elõírások és intézke-
dések betartása mellett. Ezért az említett
ügyfélszolgálatok május 3. hétfõtõl keres-
hetõk fel. Hasonló szabályok mellett ke-
reshetõk fel az Észak-Alföldi Környezetgaz-
dálkodási Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatai.

– A Nyíregyházi Sportcentrum Nonpro-

fit Kft. üzemeltetésében lévõ sportlétesítmé-
nyek, a nyújtott szolgáltatások a veszély-
helyzet elõtti szabályozásnak megfelelõen
mûködhetnek az érvényes járványügyi elõ-
írások és intézkedések betartása mellett. A
sportlétesítmények és a szolgáltatások vé-
dettségi igazolvány bemutatásával vehetõk
igénybe, az ott tartózkodás ideje alatt a
maszk viselése nem kötelezõ.

Nyíregyháza polgármestere és az operatív
munkacsoport tagjai abban bíznak, hogy a
megfelelõ mértékû átoltottságnak és a még
érvényben lévõ járványügyi szabályok fegyel-
mezett betartásának köszönhetõen a kulturá-
lis és szabadidõs programokat biztosító intéz-
mények zavartalanul és biztonságosan mû-
ködhetnek az elkövetkezõ idõszakban. Emel-
lett arra kérik a nyíregyháziakat, hogy tovább-
ra is vigyázzanak magukra és egymásra, mi-
nél többen éljenek a védõoltás felvételével.

A VESZÉLYHELYZET ELÕTTI NYITVATAR-
TÁSI REND SZERINT MÛKÖDHETNEK

Idõszaki kiállítások:

1. Elit alakulat 2.0 címû vándorkiállítás, a miskolci Herman Ottó Múzeum és a szé-
kelyföldi Csíki Székely Múzeum közös projektjeként készült 2019-ben. Május 14-
én nyit és egészen november 14-ig Nyíregyházán marad.

2. Szabolcs vezér földjén címû kiállítás  – a Jósa András Múzeum saját anyagá-
ból, május 14-tõl.

3. Bronzkori idõszaki kiállítás, május 28-tól.

4. Földrejtette kincsek – Bronzkori leletegyüttesek a Tisza-vidéken. 

A többi intézményhez hasonlóan, a Jósa András Múzeum is megnyitotta ka-
puit a védettségi igazolvánnyal rendelkezõ látogatók elõtt. Állandó, valamint
idõszaki kiállításokkal várják a látogatókat.

Állandó kiállítások:

1.  Benczúr Gyula emlékkiállítás.
2.  Sárga Ördög.
3.  Nyíregyháza katonasága.
4.  „Én elmentem a vásárba”.
5.  „A Nyírség álmodója”.
6.  Volt egyszer egy ember.
7.  Õsi mesterek nyomában.

JÓSA ANDRÁS MÚZEUM: MEGÉRKEZETT A KÁRPÁT-MEDENCE
LEGNAGYOBB HONFOGLALÁS KORI KIÁLLÍTÁSI ANYAGA
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KIVÁLÓ A MÓRICZ ISKOLA
Az Oktatási Hivatal tájékoztatása alapján a Nyíregy-

házi Móricz Zsigmond Általános Iskola székhelyintézmé-
nye az Országos kompetenciamérés utolsó két évének
eredményei alapján a legtöbb hozzáadott pedagógiai ér-
téket teremtõ magyar iskolák között szerepel.

 
Az Oktatási Hivatal a nemzeti köznevelési törvény vég-

rehajtásáról szóló kormányrendelet alapján meghatározott,
az iskolai lemorzsolódás megelõzését szolgáló korai jel-
zõ- és pedagógiai támogató rendszerbe történõ adatgyûj-
tést végez. Ennek során lezárult az Oktatási Hivatalban a
jelen tanév I. félévi szakaszának értékelése. Az elemzett
adatok körében az Országos kompetenciamérés eredmé-
nyei is szerepelnek, melyek a 6., 8. és 10. évfolyamos
diákok szövegértési képességét és a matematikai eszköz-
tudását vizsgálja. Kiváló értékelést kapott pedagógiai mun-
kájáért a Móricz Zsigmond Általános Iskola.

– A kompetenciamérés során töltenek ki a tanulók, il-
letve a családok egy családi háttér kérdõívet. Ez tükrözni
fogja a család szociális, gazdasági és kulturális hátterét,
ami befolyásolja a tanulói teljesítményeket. Ezt az iskola
nem ismerheti, ezt az Oktatási Hivatal dolgozza fel, és ez
alapján összehasonlíthatóvá is válik az egyes iskolák kom-
petenciamérés eredménye. Képet ad arról ez az érték, hogy
az adott iskolában a pedagógusok milyen munkát végez-
nek, milyen pedagógiai erõfeszítések történnek ahhoz,
hogy a tanulók a legjobb eredményeiket érjék el – nyilat-
kozta Illés Zoltán, a Móricz Zsigmond Általános Iskola
intézményvezetõje.

– Szakköri formában biztosítunk lehetõséget, a tanu-
lóknak felzárkóztató, fejlesztõ foglalkozások állnak ren-
delkezésre. A családokkal családi programokat szerve-
zünk, bár most az utóbbi egy év nem adott erre lehetõsé-
get, de jelen van a pedagógiai programban és a munka-
tervünkben. Versenyekre is készítjük a tanulóinkat, és ahol
nehézséget okoz a tanulás, szakértõi vizsgálatok kapcsán
megállapítások jutnak el hozzánk, az ott leírtak szerint
biztosítjuk a fejlesztõ foglalkozásokat – jelezte az igaz-
gató.

Egyensúlyban tartják tehát a Móricz iskolában a tehet-
séggondozást és a felzárkóztató lehetõségeket. Utazó
gyógypedagógus, gyógytestnevelõ és állandó fejlesztõ
pedagógus segíti a tanárok munkáját.

Fontos megjegyezni, hogy a Móricz iskola Vécsey Ká-
roly tagintézménye hasonló elismerésben részesült.

EGYÜTTMÛKÖDÉS AZ EGYETEMEK
ÉS A VÁLLALATOK KÖZÖTT

A Nyíregyházi Egyetem is csatlakozott a Nemzeti Ku-
tatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal szakmai kezde-
ményezéséhez, kedden délután írták alá a Területi Inno-
vációs Platform alapító dokumentumát. A 2019-ben in-
dított kezdeményezéshez eddig 8 vidéki és 11 budapesti
egyetem csatlakozott, de a különbözõ vállalatokkal együtt
már 280 tagja van. A célja, hogy az egyetemek tudásbá-
zisára alapozva segítsék a kutatás-fejlesztést Magyaror-
szágon, valamint az ezzel kapcsolatos információáram-
lást.

A dokumentumok aláírása után hivatalosan is megala-
pították a Területi Innovációs Platformot a Nyíregyházi
Egyetemen. A TIP egy országos hálózat, amit a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal hozott létre na-
gyobb városokban, fõként ott, ahol egyetemek mûködnek.
Az intézmények bázisként funkcionálnak ebben a rend-
szerben, az innováció területén érdekelt kis-, közepes és
nagyvállalatok ennek köszönhetõen egy közös platformon
tudnak együtt dolgozni.

ELÕNYÖK A HALLGATÓKNAK IS

Az együttmûködés a kapcsolatépítés szempontjából is
fontos, de a tagok innen értesülnek az aktuális hazai és
nemzetközi innovációs pályázatokról, hatékonyabb for-
rásfelhasználásra lesznek képesek és közvetlenül hozzá-
férnek az oktatási intézmény kutatás-fejlesztési kapacitá-
saihoz.

– A hallgatók elsõsorban abban látják majd ennek az
elõnyét, hogy az a vállalkozói, vállalkozási kör, az a cé-
ges háttér, ami jelenleg is rendelkezésre áll itt, az egyete-
münkön, tovább bõvülhet. Ennek pedig mondhatni vele-
járója az, hogy újabb gyakorlati lehetõségek nyílnak meg
elõttük – mondta dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egye-
tem rektorhelyettese.

280 TIP-TAG

A Nyíregyházi Egyetemnek a LEGO-val egy kiemelke-
dõ és egyedülálló együttmûködése van, de további több
mint hetven céggel tart kapcsolatot az intézmény. Okta-
tási és kutatás-fejlesztési szempontból a Nyíregyházi Egye-
temnek több erõssége is van, ilyen például az agrármû-
szaki, a gazdálkodás- és társadalomtudományi, illetve
sporttudományi terület. Ezek mind kiemelt szerepet kap-
hatnak a most létrejött platform keretén belül.

KÖZÖS TUDÁS

A platform szereplõi egymás tudását egészítik ki, más-
más hozzáadott értéket tudnak beletenni az együttmû-
ködésbe. Az egyetemeknél a tudományos tevékenység-
re és a kutatás-fejlesztésre, a vállalatoknál pedig a piaci
ismeretekre és igényekre lehet alapozni a közös sikere-
ket.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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SZÍNHÁZ A SZABADTÉRIN: MÁJUS 20-ÁN FOLYTATJÁK AZ ÉVADOT
A négymillió beoltott ember lehetõség arra, hogy nyit-

hassanak a kulturális intézmények. Ennek reményében
folytak egyeztetések múlt héten az EMMI államtitkárá-
val a lehetõségekrõl és a feltételekrõl. A különbözõ szín-
házak más-más módon tervezik a nyitást. Nyíregyházán
május 20-án lesz az elsõ elõadás, a Rózsakert Szabadtéri
Színpadon.

Kirják Róbert igazgató egy múlt csütörtöki online kon-
ferencia után tájékoztatta szerkesztõségünket a döntésrõl.
Az EMMI államtitkára nemcsak színházak, de kulturális
intézmények vezetõivel is egyeztetett a nyitásról. Egy biz-
tos, minden helyen védettségi igazolvánnyal és az azt hi-
telesítõ személyi okmányokkal engedik be a közönséget,
a színházi elõadások pótlása is minden szükséges egész-
ségügyi óvintézkedés betartása mellett zajlik majd.

ÚJ LÉLEGZET A RÓZSAKERTBEN

– Másfél hónappal ezelõtt a május 20-i feltételezett in-
dulást tartottuk reálisnak, most azt tervezzük, hogy ezt fog-
juk tartani. Ha hamarabb kezdenénk, kevesebb nézõre
számíthatnánk, viszont nekünk nagyon fontos, hogy ami-
kor mûsorra tûzzük az elõadásokat, minél több beoltott
nézõ tudjon jönni. A másik, hogy a precíz tervezés mel-
lett próbafolyamatok zajlanak, most fejezzük be a követ-
kezõ évad elõbemutatójának a próbáit. Ha ezt felboríta-
nánk, azzal a következõ évad kezdését bizonytalanítanánk
el. A cél tehát május 20-a, ezt követõen viszont folyama-
tosan fogunk játszani, de nem a színházban, hanem a Sza-
badtéri Színpadon – tájékoztatott Kirják Róbert, a Móricz
Zsigmond Színház igazgatója. A sajtóközleményben meg-
fogalmazott szlogenjük szerint: „Idén nyáron vegyünk új
lélegzetet a Rózsakert Szabadtéri Színpad nézõterén – is-
mét, együtt!”

BÉRLETEZÉS ÉS BIZTONSÁG

Kellemes idõjárást remélnek a színháziak, így esõna-
pot sem terveznek a kõszínházban. A következõ napok-
ban egyeztetnek a mûvészekkel és összeállítják a szokott
havi mûsort, illetve a nyári programot. – Rendes havi
mûsorunk lesz, egymás után elkezdjük majd bepótolni az
elmaradt bérletes elõadásainkat, terveink szerint július ele-
jéig. Meghívott vendégprodukciók leghamarabb júliustól
várhatók, musical és vígjáték mûfajban. Mérlegelni kell,

A VIDOR-RA IS KÉSZÜLNEK

A Szindbád a napokban megkapja a mûködési engedé-
lyét, lassan odaköltözhet a Jegyiroda. Amikor a mûsort
meghirdetik, már az új helyen, a Bessenyei téren lehet
jegyeket vásárolni. Közben készülnek a VIDOR-ra is, mely
a tervek szerint augusztus 27-tõl szeptember 4-ig tart.

FIGYELJÉK A HÍREKET!

A színház a programjait 2021 májusában fokozato-
san hozza nyilvánosságra. Az elõadások pontos idõ-
pontjaival kapcsolatban bérleteseikkel munkatársaik
személyesen veszik majd fel a kapcsolatot. A fenti elõ-
adásokra a nézõtéri kapacitás függvényében, korláto-
zott számban jegyek is válthatók lesznek. A legfrissebb
információkért kérik, figyeljék honlapjukat és kövessék
Facebook-oldalukat. Az elõadások pótlásáról való bõ-
vebb tájékoztatást a színház Szervezõ- és Jegyirodájá-
nak munkatársai a szervezes@moriczszinhaz.hu e-mail-
címen, továbbá hétköznap 9 és 17 óra között a +36-
30/303-2875-ös és +36-20/233-2926-os telefonszá-
mokon is készséggel nyújtanak.

hogy mely elõadásaink mûködhetnek jól a Szabadtéri Szín-
pad környezetében is, de szinte mindent be tudunk pótol-
ni. Ráadásul közel ezer férõhely van, s nem feltétlenül
fogjuk minden egyes elõadásnál teljesen feltölteni, lehet,
hogy leválasztjuk a nézõtér egy részét. Úgy látom, biz-
tonság szempontjából a Szabadtéri Színpad megnyugta-
tóbb lesz a nézõknek, mint a kõszínház – nyilatkozta Kirják
Róbert.

NAGYSZÍNPAD ÉS „FEDETT” KAMARA

A Móricz Zsigmond Színház tervezett nyári reper-
toárján szerepel a nagyszínpadi premierek közül az
Édes Charity, a Napsugár fiúk, a Funny Girl, valamint
az eredetileg a Krúdy Kamarába szánt elõadások: a
Bogáncsvirág, A rovarok élete, az Új stílusgyakorla-
tok és A kripli, illetve elõbemutatóként nagyszínpad-
ra kerül a Legénybúcsú. Azon is dolgoznak, hogy a
kamaraszínházat felépítsék a szabadtéri színpadán,
ahol a bérlettulajdonosok fedett nézõtéren foglalhat-
nak majd helyet. A Szentivánéji álom címû elõadásu-
kat a jövõ évadban tûzik mûsorra.
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(munkaközi tájékoztató szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-

mányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított település-
szerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi
építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását. Az alábbi módosító eljárás a véle-
ményezési szakaszába lépett:

– MÓDOSÍTÁSOK IV./2021., 4 terület – állami fõépítészi eljárás a FÕÉP/511/2021. ügyiratszá-
mon.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védel-
mi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figye-
lembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elekt-
ronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a véleményezési sza-
kasz (munkaközi tájékoztató szakasz) dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. május 7-én megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.
A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek és

a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási szakasz
eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri adatlap a
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról letölthetõ, a letöltést
követõen elektronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm.
rendeletben foglaltakat figyelembe véve kizárólag elektronikus úton szíveskedjenek megkülde-
ni.

– E-mail-cím: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu: – témacsoport: önkormányzati igazgatás;

– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. május 25.
Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról

és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfej-
lesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településké-
pi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet
alapján teszem közzé.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Melléklet a Hirdetményhez – Módosítandó területek
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OLIMPIÁRA KÉSZÜL A NYÍREGYHÁZI GYALOGLÓ
Harmadik olimpiájára készül Helebrandt Máté. A nyír-

egyházi gyalogló jelenleg kvótát érõ helyen áll a világ-
ranglistán. A következõ napokban Csehországba utazik
az Európa-kupára.

52. a legfrissebb világranglistán Helebrandt Máté. A
nyíregyházi gyalogló remekül kezdte az idényt, gyõzött a
békéscsabai országos bajnokságon, és ezzel értékes vi-
lágranglista pontokat szerzett. Jelenleg kijutást érõ helyen
áll, és a tokiói a harmadik olimpiája lenne. A játékokkal
kapcsolatban sok a kérdõjel, többször felmerült már, hogy
a tavalyról a járvány miatt 2021-re halasztott olimpiát
megrendezik-e. A nyíregyházi sportoló bízik abban, hogy
lesz olimpia, és õ is ott lehet majd.

– Optimista vagyok, bár hallottam én is a híreket, hogy
a japán lakosság jelentõs százaléka nem támogatja az olim-
pia megrendezését. Ismerve a precizitásukat viszont biz-

tos vagyok abban, hogy megtartják a játékokat – mondta
Helebrandt Máté.

VILÁGRANGLISTA PONTOKAT GYÛJT

A Sportcentrum atlétája szeretne biztosra menni, ezért
további világranglista pontokat akar gyûjteni tavasszal.
Május 16-án elutazik a magyar válogatottal a csapat Euró-
pa-kupára, melyet Csehországban, Prága mellett tartanak.
Többször sikeresen szerepelt már ezen a viadalon, és most
is szeretne az élmezõnyben végezni. Edzõjével, Pokro-
venszki Józseffel végül úgy döntöttek, a 20 km-es távnak
vág neki Máté, az 50 ugyanis a kvalifikációs idõszakban
túl kockázatos lenne. Amennyiben sikerül jó idõvel célba
érni, szinte biztossá válik az olimpiai részvétel. Japánban
viszont a hosszabb, 50 km-es távon indulna Helebrandt
Máté.

AZ ELSÕ OSZTÁLYBAN A TENISZEZÕK
A tél végeztével lekerült a sátor a nyíregyházi Városi

Stadionban található MARSO Tenisz Centrumban, és
megérkezett a tavalyról is jól ismert 20 tonna szerbiai
vörös salak extra finom szemcseméretben, így szinte
minden készen áll ahhoz, hogy újra egyre többen hó-
dolhassanak a tenisznek. A stadionban folyó felújítási
munkálatok miatt sajnos még nem lehet minden pályát
használni, de már 11-et birtokba vehetnek a teniszért
rajongók.

2021-ben is számos versenyt rendeznek Nyíregyházán,
illetve lehet a csapatoknak is szurkolni a helyszínen. Az
már biztos, hogy három felnõttcsapat is szerepel az Or-
szágos Csapat Bajnokságban és ezek közül az egyik férfi-
csapat az I. osztályban, amelyre tíz éve nem volt példa
Nyíregyházán. A három csapat tagjai, akiknek a bajnok-
ságban lehet majd szurkolni:

OBI. (elsõ osztályban játszó) – férficsapat tagjai: Becser
Dominik, Toma Henrik, Riskó Roland, Csonka Gábor,
Závaczki Martin, Szabó Dániel, Mirgay Zsolt, Horváth
Gábor.

OBIII. (harmadosztályban játszó) – férficsapat tagjai:
Juhász Bence, Závaczki Milán, László Bence, Szentpáli
Marcell, Vitéz Csongor, Becser Péter, Molnár Csaba, Sza-
bó Dániel, Mirgay Zsolt, Horváth Gábor.

OBI. (elsõ osztályban játszó) – nõi csapat tagjai: Varga
Viktória, Salamon Eszter, Borbély Vivien, Lupák Annamá-
ria, Zöldi Alíz, Nagy Hanna, Tamás Mariann, Tamás Gab-
riella.

Az Országos Csapat Bajnokság I. osztályában játszó
csapat játékrendje még kialakítás alatt van, elõrelátható-
lag júniusban véglegesítik, de a másik két csapat játék-
rendje már az alábbiakban olvasható.

2021. május 8.

Csapatbajnokság nõi OB1: MARSO TC – Das Weltauto
Szentes TK (Szentesi TK)

A nyíregyháziak ellenfelei az alábbi csapatok lesznek
az MTSZ Csapatbajnokság Nõi I. osztályában: Gellért SE
(Szeged), ÉPÍTÕK-PG Tenisz és Sport Club Egyesület (Bu-
dapest), Százhalombattai VUK SE, Das Weltauto Szentes
TK

A bajnokságra minden szurkolót várnak a helyszínen, a
belépés díjtalan!

2021. május 15.

Csapatbajnokság férfi OB3: MARSO TC – MIVAS SE
(Miskolc)

Csapatbajnokság nõi OB1: MARSO TC – Százhalom-
battai VUK SE (SZVUK SE)

A bajnokságra minden szurkolót várnak a helyszínen, a
belépés díjtalan!

2021. május 29.

Csapatbajnokság férfi OB3: MARSO TC – Gyöngy Te-
nisz és Sí Club, Gyöngyös

A bajnokságra minden szurkolót várnak a helyszínen, a
belépés díjtalan!

2021. június 5-6.

Matracdepó Kupa (AMATÕR VERSENY)
A már hagyománynak számító meghívásos amatõr ve-

gyes csapatbajnokságban remélik, idén is szép számmal
jelentkeznek a csapatok.

2021. június 18–20.

Sóstói-erdõ Szenior Bajnokság (AMATÕR VERSENY)
2020-ban volt elsõ alkalommal a bajnokság és habár

az idõjárás nem volt túl kegyes, de nagy számmal érkez-
tek versenyzõk az ország minden pontjáról. Bíznak ben-
ne, hogy idén újra Nyíregyházán üdvözölhetik a teniszt
kedvelõket. Részletek hamarosan!

2021. június 21–25., június 28–július 2.,
július 5–9., július 12–16.

MARSO Tenisz Tábor
Az elõzõ évek sikeres táborai indokolttá tették, hogy

idén négy turnusban, heti váltással szervezzék meg a tá-
borokat. Részletek hamarosan!

2021. július 3.

XVII. Manager Open (AMATÕR VERSENY)
A szabadidõs, társasági és üzleti tenisz rendezvényso-

rozatnak a legfontosabb szabálya, hogy legalább a páros
egyik résztvevõje magán- vagy állami szektorban dolgo-
zó menedzser, cégvezetõ vagy vállalkozó legyen, míg a
másik amatõr játékos. Bõvebb információ hamarosan el-
érhetõ.

2021. július 10–12.

MARSO Kupa (PROFI VERSENY)
A már hagyománynak számító MARSO Kupán a kor-

AZ OLDALT SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

osztályos versenyzõk közül az F14 korosztály legjobbjai vár-
hatóak (elsõ kategóriás verseny), illetve az F16-18 korosz-
tályban versenyzõ teniszezõket is várják Nyíregyházára.

2021. július 17-18.

Páratlan Páros Bajnokság (AMATÕR VERSENY)
Részletek hamarosan!

2021. augusztus 28-29.

Korona Kupa (AMATÕR VERSENY)
Részletek hamarosan!

2021. szeptember 11–13.

MARSO Kupa (PROFI VERSENY)
A már hagyománynak számító MARSO Kupán a kor-

osztályos versenyzõk közül az F12, F14, F16-18 korosz-
tályban versenyzõ teniszezõket várják Nyíregyházára.
Felnõtt férfi 1. kategóriás versenyt is rendeznek a MARSO
Kupa keretein belül, ahol 100 000 forint összdíjazás vár-
ható és reményeik szerint az elõzõ évhez hasonló érdek-
lõdést vált majd ki a legerõsebb hazai teniszezõk köré-
ben.

2021. szeptember 18-19.

VI. Jeszenszki István Emlékverseny (AMATÕR VERSENY)
A nyílt amatõr férfi páros és vegyes páros teniszbajnok-

ságra az indulási korhatár a betöltött 30. életév, mind a
nõi és a férfi versenyzõk esetében. Részletek hamarosan!

2021. október 2-3.

II. Vino D’oro Borkupa (AMATÕR VERSENY)
A tavalyi évben hatalmas sikert aratott nyílt amatõr te-

niszverseny idén folytatódik a Vino D’oro borkereskedés
rendezésében.
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A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK SZEREPE

A FAJMEGÕRZÉSBEN

KERÉKPÁROS TELJESÍTMÉNYTÚRA

NYÍREGYHÁZÁN IS MEGSZÓLAL A MÁRIA RÁDIÓ

FUTÓFESZTIVÁL A FÁSÍTÁSÉRT

TAVASZI ÁTÁLLÁST SEGÍTÕ RENDEZVÉNY

ÚJRA KISÁLLATBÖRZE

Idén május 1-jén 3. születésnapját ünne-
pelte a nyíregyházi Mozaik Med Sportegye-
sület. A szülinapot összekötötte az egyesület
egy 1 hónapig tartó sporteseménnyel, a Mo-
zaik Med Virtual Run 2021. tavaszi forduló-
jával, amire még most is várják a nevezõket.

Az I. Nyíregyházi Futófesztivál szerve-
zõi a tavalyról idén augusztus 8-ra halasz-
tott verseny szervezése közben látták, hogy
a futók mennyire igénylik a versenyeket,
ezért hogy addig senki ne maradjon meg-
mérettetés nélkül, most egy virtuális futó-
versenyt szerveztek.

A nevezõk 2021. május 1. és május 30.
között teljesíthetik az általuk kiválasztott
távot (1 km, 5 km, 10 km, 21 km), ami
után egy igazán egyedi befutóérmet
akaszthatnak nyakukba. A nevezési díj
egy részébõl a Mozaik Med Sportegye-
sület szeretne hozzájárulni Nyíregyháza
MJV polgármesterének faültetési kezde-
ményezéséhez is, amihez olyan helyszínt
szeretnének találni, ahol sok futó is szí-
vesen megfordul.

Nevezni a  www.mozaikmed.hu/virtual 
oldalon lehet.

17 évvel ezelõtt, 2004. május elsején
csatlakozott hazánk is az Európai Unióhoz
további 9 országgal együtt. Ezt feleleve-
nítve, a Europe Direct Szabolcs-Szatmár-
Bereg  kerékpáros teljesítménytúrát szer-
vez – a járványhelyzetre tekintettel – egyé-
niben.

Nyíregyháza 70 km körüli kerékpárúttal
büszkélkedhet, de megyeszerte is vannak
kerékpárral jól megközelíthetõ vagy kerék-
párosbarát települések. Ezért szeretnék to-

vább népszerûsíteni a mozgásnak ezt a for-
máját és arra kérnek minden érdeklõdõt,
szerte a megyébõl: kerékpározzon egy hu-
zamban 17 km-t! Ez nem kevés, de nem is
olyan megerõltetõen sok!

Várják a regisztrációt online és a teljesí-
téseket 2021. május 9-ig!  Akinek sikerült
a távot megtennie,  fotóval igazolja és a
Facebook-poszthoz kommentelje! Ameny-
nyiben 50 fõ fölött lesz a résztvevõk szá-
ma, ajándékcsomagokat sorsolnak ki a ren-
dezvényt követõen, május 10-én.

A Mária Rádió adása rövidesen Nyíregy-
házán is fogható lesz – az esztendõ máso-
dik felében szólal meg – az  FM 106,8 MHz
frekvencián. Ez a médium a világ legna-
gyobb közösségi rádióhálózata. Küldeté-
se, hogy segítsen kiteljesedett életet élni a
ma emberének, a kereszténység alapérté-
keinek segítségével. Mûsorai nem csupán
a szeretetrõl  szólnak, hanem szeretetbõl
is, hiszen önkéntesi szolgálat és kizárólag
hallgatói adományok tartják fenn.

– Ez egy olyan média, mely teljesen szo-
katlan. Szokatlan a mûsora, vallási, hitbeli
ügyekkel foglalkozik, nincs benne politika,
nincsenek benne érdekütközések. Mûsorá-
nak egyharmada imádság, vagy tanítás, vagy
szentmise. Egyharmada pedig emberi dolgok-
kal foglalkozik. Életutakkal, vagy azzal, hogy
a különféle társadalmi csoportok hogyan élik
meg a hitüket – nyilatkozta dr. Szabó Tamás,
a Mária Rádió elnöke, aki hozzátette, ön-
kénteseket is keresnek Nyíregyházán.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Baleset-megelõzési Bizottság együttmû-
ködõ partnereivel tavaszi átállást segítõ
közlekedésbiztonsági családi napot tart
a Nyír Plaza parkolójában 2021. május
8-án 9 órától 16 óráig. A rendezvény
célja a közlekedésbiztonság javítása. Az
autósok és a kerékpárosok közvetlenül
szakértõktõl kapnak segítséget a jármû-
vek tavaszi felkészítéséhez, ami nagyban
hozzájárulhat ahhoz, hogy a közúti köz-
lekedésben jól felkészített, megfelelõ mû-

szaki állapotban lévõ jármûvek vegye-
nek részt.

Mobil mûszaki vizsgaállomáson vizsgál-
ják meg szakemberek díjmentesen a gépko-
csikat, különös tekintettel a fékek és a futó-
mûvek állapotára. A rendõrségi ellenõrzõ-
ponton kontrollálják az okmányok érvényes-
ségét, a világítóberendezéseket, a gépjármû-
vek folyadékszintjeit, amit szükség esetén
ingyenesen feltöltenek. A BikeSafe prog-
ram keretében pedig elvégzik a kerékpá-
rok jelölését és regisztrációját.

2021. május 9-én ismét megnyitja ka-
puit a Kisállatbörze a Fokos utcai Piacté-
ren. Ide minden hónap második vasárnap-
ján 6 és 14 óra között várják az érdeklõ-
dõket.

A Kisállatbörzén a kis kedvencek mellett
megtalálható minden olyan eszköz is, amely
a kisállat- és díszállattartáshoz szükséges
körülmények megteremtéséhez elengedhe-
tetlen. A vásárlók részére a belépés díjtalan!

Ezzel a címmel tart online elõadást
Révészné Petró Zsuzsa, a Nyíregyházi Ál-
latpark osztályvezetõje.

Az elõadás megtekinthetõ a könyvtár
YouTube-csatornáján 2021. május 11-én
(kedd) 18.00 órától.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése ren-
deletben szabályozza az „Inczédy György Életmû”-
díj adományozásának rendjét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregy-
házán született, vagy hosszabb ideje városunkban élõ,
dolgozó, illetve nyugdíjas személynek adományozha-
tó, aki az élet bármely területén maradandót alkotott,
kiemelkedõ szakmai tevékenységével jelentõsen hoz-
zájárult városunk fejlõdéséhez, hírnevének öregbítésé-
hez a város közvéleménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-

mély kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-

tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2021. május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú
Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth
tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, il-
letve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz.).
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FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rende-

letben szabályozza a „Nyíregyháza Város Díszpolgá-
ra” cím adományozásának rendjét.

A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a
magyar állampolgárságú vagy külföldi, bel- vagy kül-
földön élõ személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetõleg egyéb
területen a város és lakossága érdekében hosszabb idõn
keresztül kimagaslóan eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedõ és maradandó alkotásával jelentõsen
segítette Nyíregyháza fejlõdését, gazdagította értékeit,
eredményeit, hozzájárult a város polgárai szellemi és
anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.
Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-

mély kezdeményezheti.
A javaslatot az önkormányzat által alapított kitünteté-

sek rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2021.
május 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, il-
letve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza,
Kossuth tér 1. sz.).

EPIZÓDOK A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS
TÖRTÉNETÉBÕL 5.

A 12 indítóállásos Jókai téri buszpályaudvar már az
üzembe helyezésekor kinõtte a forgalmát. Mivel a vá-
rost átszelõ fõútvonalak csomópontjában alakították ki,
így csúcsidõben megbénította a környék közlekedését
és környezetvédelmi problémákat is okozott. Ezen a
Dózsa György utca felé történõ megnyitása sem sokat
segített. Bebizonyosodott, amit már az átadása elõtt so-
kan tudtak, hogy helytelen volt ilyen létesítményt a cent-
rumba telepíteni. Ideiglenes megoldásként a környezõ
utcákat, tereket igyekeztek bevonni a buszállomás üze-
meltetésébe, a városi buszokat pl. a Körte és a Nyírfa
utcákról indították.

A túlzsúfolt Jókai téri buszpályaudvar tehermentesí-
tése érdekében egy új városi autóbusz-alközpontot épí-
tettek 1978-ban a Sóstói út végén, a FEFAG (Felsõtiszai
Erdõ és Fafeldolgozó Gazdaság) elõtt. Itt jelölték ki a
8A, a 12-es, az 5-ös, a 15M és a 9M jelû buszok végál-
lomását. Hasonló decentrumot alakítottak ki 1980-ban
a MÁV pályaudvar és a Petõfi tér közötti területen, 1987-
ben pedig a Szalag utcán.

1973-ban közel száz kilométer a városon belüli autó-
buszjáratok útvonala, amelyen 16 vonalon 24 busz köz-
lekedett. Ebben az évben jelentek meg a helyi közleke-
désben a 98 utast befogadó Ikarus 266-os buszok. Már
ezek a buszok sem mehettek át a Tanácsköztársaság (ma
Hõsök) terén, mert ott a buszforgalmat megszüntették.
1977-ben átadták a Tiszavasvári úti felüljárót, amely-
nek köszönhetõen pl. fél óra helyett 13 perc alatt juthat-
tak el a munkások a gumigyárba. Fokozatosan bevon-

ták a városi buszközlekedésbe az újonnan épült lakó-
negyedeket, mint pl. a Jósavárost a 7-es és a 7A-s jelû
buszokkal.

A vidéki buszjáratok indítására és fogadására 1985
elején új pályaudvar építésébe kezdtek a Petõfi téren. A
létesítmény terveit a NYÍRTERV készítette, míg a kivite-
lezés a SZÁÉV munkáját dicséri. Az 1987. április 3-án
átadott pályaudvar a helyi buszközlekedést is átszervez-
te, hiszen több vonalon módosult az útvonal és beállí-
tották a 13-as járatot, amely a Tölgyes csárdától indulva
szelte át a várost és vitte az utasokat Borbányáig, mint a
képünkön látható Ikarus 280-as.

Fotó: A Régi Nyíregyháza FB-oldala


