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A TERVEK SZERINT
LESZ IDÉN VIDOR

FOLYTATÓDIK A
FÁSÍTÁSI PROGRAM

ÚJRA BEINDULT A TURIZMUS
NYÍREGYHÁZA AZ ORSZÁGOS ÉLMEZÕNYBEN

Újabb 120 elõnevelt facsemetével lesz gazdagabb a város faállománya. A Vállal-
kozók Nyíregyházáért Egyesület felajánlásának elsõ tíz darabját szerdán ültették
el a Korányi F. u. – Ferenc körút keresztezõdésénél, a Gólya ABC mellett. A polgár-
mesteri fásítási program részeként az elmúlt öt évben nagyszabású zöldfelület-
fejlesztés valósult meg.

Nyíregyháza volt az ötödik legnépsze-
rûbb úti cél az idei pünkösdi hétvégén. A
kijárási korlátozások megszûnése után ez
volt az elsõ hosszú hétvége, a rossz idõ sem
vette el a turisták kedvét. A múzeumfaluba
3000 látogató érkezett (termelõi vásárt és
kézmûves piacot is tartottak, így a sokféle
finomság mellett népmûvészeti termékeket
is vihettek haza a látogatók, az Anarcsi por-
tán pedig kemencében készült finomságo-
kat kóstolhattak meg az érdeklõdõk. Volt

Június 2-ától visszatért az élet a Móricz
Zsigmond Színházba: elkezdõdtek a Kripli
címû kamara-elõadás próbái, és az Édes
Charity próbafolyamata is néhány hét múl-
va elindul. A társulat tagjai alig várják, hogy
végre ismét dolgozhassanak, hiszen mind-
annyiuknak hiányzott már a színpad, a kö-
zös munka. A járványügyi veszélyhelyzet-
ben bevezetett korlátozások nagy részét
már feloldották, viszont várhatóan augusz-
tus 15-éig teljes nézõtérrel még nem lehet
színházi elõadásokat megtartani. Ezért arra
készülnek, hogy a nézõk biztonságát szem
elõtt tartva, a megfelelõ távolság betartá-
sával egyelõre a Rózsakert Szabadtéri Szín-
padon a saját, bérletben is szereplõ kama-
ra-elõadások pótlását kezdik el. Hamaro-
san indulhat a Rózsakertben a szabadtéri
mozi is közkedvelt kultfilmekkel. A szín-

házi elõadások közül a 9-tõl 5-ig címû da-
rabot – most úgy tûnik – a korlátozott felté-
telekkel, augusztus 16-án pedig az Édes
Charity címû zenés musicalt – abban bíz-
nak –, már telt ház elõtt tudják majd be-
mutatni. A VIDOR Fesztivállal kapcsolat-
ban úgy készülnek, hogy megrendezik, de
jelenleg nem tudni, milyen korlátozások
lesznek érvényben
a nyár végé-
re.

meseudvar, mesekuckó, illetve népi játékok
várták a gyerekeket), az állatpark pedig 10
000 vendéget fogadott (bemutatták többek
között az új indiántábort, a felújított maki-
erdõt, a Naszály falut, illetve megtekinthet-
ték az elmúlt idõszakban született aprósá-
gokat is). Természetesen a járvány miatti óv-
intézkedéseket mindenhol szem elõtt tartot-
ták. Az állatpark a hét minden napján várja
a vendégeket, a sóstói skanzen pedig kedd-
tõl vasárnapig fogadja a látogatókat.

Hatalmas értéke Nyíregyházának,
hogy eleve jelentõs zöld területtel ren-
delkezik, városunkban 52 ha parkerdõ
van és 1,9 millió (1 963 470) négyzet-
méter a parkok összessége. Ezt a hatal-
mas zöld felületet nemcsak gondozzuk
és ápoljuk, de tovább is növeljük azt –
emelte ki a közös faültetésen dr. Kovács
Ferenc polgármester, aki emlékeztetett:
a zöld gondolat Nyíregyházán egyálta-
lán nem új, már hivatalba lépése után
nem sokkal, 2011-ben volt faültetés a
Szarvas utcán. Az elmúlt években a bel-
város két ikonikus parkja, a Benczúr és
Bessenyei tér mellett megtörtént a
Bujtosi Városliget és a Pazonyi tér re-
konstrukciója, akárcsak a Sóstói-tó kör-
nyezete és a sziget megújítása, mindezt
modernebb és szebb utcabútorokkal, pi-
henõhelyek kialakításával. A belvárosi
„kiserdõk” területén is új pihenõ- és ját-
szópark épült – hamarosan egy csalá-
dokat is megszólító program keretében
jöhet az átadása. A volt Tiszavasvári úti
laktanya területén egy barnamezõs be-
ruházás keretében épített a város pihe-
nésre, kikapcsolódásra alkalmas közös-
ségi teret játszótérrel, fõzõhelyekkel,
rengeteg új fával, cserjével, 72 négyzet-
méter füvesítéssel. – Nekem ez a mos-
tani helyszín azért emlékezetes, mert
amikor kezdtem az elsõ politikai kam-
pányt, az elsõ helyszínem ez volt, mert
ki akarták vágni ezeket a fákat, amit ak-
kor sikerült megakadályozni. Azóta már
ültettünk, parkosítottunk, s most tíz hárs-
fát tudunk ültetni. A városnak ezen a
részén, forgalmas, négysávos út mentén
kiemelten fontos, hogy legyen egy ilyen

park, szemben a Pazonyi teret már szé-
pen megújítottuk.

A VÁLLALKOZÓKNAK IS
FONTOS ÜGY

A polgármester hozzátette, odaillõ
fákat és fasorokat ültetnek minden eset-
ben, ami az adott területen a közmûhá-
lózat és a forgalom szempontjából is
hosszú távon a legjobb. Szerinte a zöld
környezet fenntartása, gondozása alap-
vetõen az önkormányzat feladata, de a
bõvítése egész Nyíregyházáé. Nagyon
sokan csatlakoztak cégek, intézmények
és magánszemélyek is, például a város-
üzemeltetõ cég, a NYÍRVV által közzé-
tett felhívásokra. A nemrégiben városi
nívódíjjal kitüntetett Vállalkozók Nyír-
egyházáért Egyesület elõször a Szegfû
utcán ültetett fát a polgármesterrel kö-
zösen, majd egy buszos, a város aktuá-
lis fejlesztését bemutató túra keretében
dr. Kovács Ferenc vetette fel, mi lenne,
ha folytatódna a hagyomány. – Nagy si-
kere volt ennek a felkérésnek, többen
azonnal jelezték, hogy részt vennének
az akcióban. De miután szervezetten
kezdtük a fásítás hátterét összegyûjteni,
több mint tízen jelentkeztek. Ennek ha-
tására pillanatnyilag 2,4 millió forint
gyûlt össze – fogalmazott Lakatos Tibor,
az egyesület elnöke. Aki egyben arra is
számít, hogy ha látják a többiek a kez-
deményezést, még többen fognak csat-
lakozni és adományoznak a fásításra. A
közös faültetés – melynek folyamatát a
koronavírus-világjárvány csak átmene-
tileg akasztotta meg – a tervek szerint
õsz elején folytatódik, újabb száz fával.

Fotó: Sóstói Múzeumfalu

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Maleczki Tamás, az egyesület tagja és
Lakatos Tibor, az egyesület elnöke
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ÖNKORMÁNYZATI TÁBOROK ÉS
MELEG ÉTEL A NYÁRI SZÜNETBEN

IDÉN IS LESZ ZOOSULI

TÁBOR A SÓSTÓI SKANZENBEN

Az önkormányzat tájékoztatása szerint, a hagyományoknak megfelelõen – a jár-
ványügyi szabályok szigorú betartása mellett –, ebben az évben is várják nyári napkö-
zis táborok, valamint a Szigligeti Gyermeküdülõ a nyíregyházi általános iskolásokat.
Az elõbbiekre a szülõk 2020. június 8-tól az Alapfokú Köznevelési Intézményeket
Mûködtetõ Központnál (Nyíregyháza, Országzászló tér 1.) adhatják le jelentkezésü-
ket, az utóbbiakra pedig már mindez az iskolákon keresztül megtörtént.

Idén 10 turnusban több mint 700 gyermek táborozhat az önkormányzat tulajdoná-
ban és a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévõ Szigligeti Gyermeküdülõben. Az
elsõ csoport június 16-án indul a Balaton partjára, az utolsó pedig augusztus 20-án jön
haza. A programok az elmúlt évekhez hasonlóan idén is változatosak lesznek. Ez ön-
költséges tábor, az általános iskolásoknak 35 000 Ft/fõ költségtérítést kell fizetni turnu-
sonként. A táborozó gyermekek egy része azonban 10 000 forint kedvezményben ré-
szesül. Õk azok, akik rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre is jogosultak, tartós
beteg gyerekek, vagy akiknek szülei három vagy több kiskorú gyermekrõl gondoskod-
nak és igényelték a támogatást.

MÚZEUMFALUTÓL A NYELVI TÁBORIG

A szigligeti táborok mellett idén sem maradhatnak el a klasszikus nyári napközis
táborok, amelyek hét helyszínen várják majd az iskolásokat – összesen 1600 gyermek
táboroztatását tudják biztosítani – 2020. június 29-tõl augusztus 14-ig. A táborok ingye-
nesek, csak az étkezésért kell fizetni, ami 3000 forint egy hétre, azzal, hogy az év
közbeni kedvezmény a tábor idejére is vonatkozik. Továbbra is van lehetõség arra,
hogy a gyerekek több turnusban is részt vegyenek. A második turnustól nekik már 17
000 forintot kellett fizetni. Idén biztonsági okokból úszótábor nem lesz, de ami igen:

– Múzeumfalu – 3 turnus
– Kis Vakond Tábor – 7 turnus
– ZELK Sporttábor – 2 turnus
– Sóstóhegyi Nyelvi Tábor – 2 turnus
– Szõlõskerti Angol Nyelvi Tábor – 1 turnus
– Focitábor – 2 turnus
– Göllesz Tábor – 1 turnus (kizárólag csak az iskola tanulói részére)
Jelentkezni a Közintézményeket Mûködtetõ Központnál lehet 2020. június 8-tól az

alábbi címen: Nyíregyháza, Országzászló tér 1.
Bõvebb információ az alábbi elérhetõségeken kérhetõ: 42/512-820,

napkozistabor@kozim.hu.

AZ ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALTA A FELADATOT

A nyári táboroztatás nem kötelezõ önkormányzati feladat, Nyíregyházán azonban
fontosnak tartják, hogy tartalmas elfoglaltságot biztosítsanak a fiataloknak, segítve
ezzel is a szülõk mindennapjait, így idén a kétféle táborra hozzávetõlegesen 40 mil-
lió forintot különítettek el.

MÉG LEHET JELENTKEZNI A NYÁRI ÉTKEZTETÉSRE IS

A szünidei étkeztetés biztosítása 2016-tól már kötelezõ feladat az önkormányzatok
számára. Idén erre közel 900 hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetû gyermek
jogosult. Erre 20 millió forintot biztosít az önkormányzat. Akik még szeretnék, jelezhe-
tik igényüket a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályánál.

Csakúgy, mint minden évben, idén is
megtartják a Zoosulit a Nyíregyházi Ál-
latparkban.  A táborra ettõl az évtõl kezd-
ve online lehet majd jelentkezni. A regiszt-
ráció kezdetét az állatpark Facebook-ol-
dalán jelzik!

 
A diákok szakképzett pedagógusok és

fõiskolai hallgatók vezetésével ismerhetik
meg testközelbõl az élõvilágot. Bepillan-

A heti turnusokban, melyek 8.00–16.00 kö-
zött hétfõtõl péntekig zajlanak, 10 prog-
ramban vesznek részt a diákok (délelõtt és
délután forgószínpadszerûen jutnak el
más-más állatcsoporthoz). Összlétszám
100 gyermek/hét (a gyermekek 10 fõs kis
csoportokban lesznek, a csoportbeosztás
az elsõ napon történik, a gyermekek igé-
nyei szerint).

  Idei turnusok:
– június 22–26.
– június 29–július 3.
– július 6–10.
– július 13–17. 

(A tábor díja magában foglalja a tízóra-
it, az ebédet és az uzsonnát.)

Idén  több újdonsággal, illetve újítással
is készülnek, az egyik ilyen,  hogy a tábor
központi helyszíne a Hotel Dzsungel lesz.

Jelentkezési feltétel:
– írás, olvasás s az elsõ osztály befeje-

zése. 

Jelentkezni csak az ONLINE rendszeren
lehet majd (e-mailen keresztül történõ re-
gisztrációkat nem tudnak fogadni)!

tást kapnak a kulisszák mögé, s az 5 nap
alatt a szervezett programok keretében
megismerkednek Földünk állatvilágával. 

Nyári sport- és élménytáborokat szer-
vez a Nyíregyházi Sportcentrum. Az ön-
kormányzati cég ezzel a fiatal korosz-
tály szünidejének tartalmas eltöltéséhez
szeretne hozzájárulni, egyben a szülõk-
nek segíteni azzal, hogy a 6–12 éves korú
gyermekek hasznosan és kellemesen él-
jék meg a nyarat, amíg õk dolgoznak. A
négy turnus közül az elsõ közvetlenül a
június közepi iskolazárás után indul, már
most várják a jelentkezõket.

Az elsõ, egyhetes turnus június 15-ével
indul, hétfõtõl péntekig, naponta nyolc-
tól négyig tart, s még három követi. A köz-
ponti helyszín a Continental Aréna lesz,
de a parkolójában lévõ strandröplabda-
pálya, valamint a jégpálya – természete-
sen szárazon –, továbbá a Bujtosi Város-
liget is várja a kicsiket. Kosárlabda, kézi-

A megújult Sóstói Múzeumfalu újra le-
hetõséget biztosít arra, hogy saját szerve-
zésû táboraiban tartalmas és érdekes he-
teket töltsenek a gyerekek a nyári szün-
idõ alatt. Idén Skanzen Tábor néven 2 hét
turnusát indítják el, melyre már lehet je-
lentkezni!

Turnusok:
– július 27–31.
– augusztus 3–7.
Mindkét héten maximum 15 fõs kiscso-

portra osztva tartják foglalkozásaikat a
pandémiás  helyzetbõl következõ szabá-
lyokat figyelembe véve.

Népi kézmûves foglalkozások mellett
lesz népi játékok olimpiája, régészeti fel-
tárás, a „boszorkánykonyhában” pedig a
népi gyógynövényeket vizsgálhatják meg
a táborozók.

A tábor során háromszori étkezést biz-
tosítanak a résztvevõknek.

Várják a szülõk jelentkezését:  az
info@muzeumfalu.hu  e-mail-címre, illet-
ve a 06-20/435-1141-es telefonszámon.

További információk a Sóstói Múzeum-
falu honlapján érhetõek el.

SPORT- ÉS ÉLMÉNYTÁBOROKAT
SZERVEZ A SPORTCENTRUM

labda, röplabda, strandröplabda, asztali-
tenisz, görkorcsolya, élõ csocsó is a kí-
nálat része, de még inkább rengeteg iz-
galmas, szabadidõs program vetélkedõk-
kel, csapatjátékokkal, amiknek a szerve-
zése már gõzerõvel zajlik.

Turnusok:
I. turnus: június 15–19.
II. turnus: június 22–26.
III. turnus: június 29–július 3.
IV. turnus: július 6–10.

A tábornak van egy térítési díja is, ami-
be három étkezés: tízórai, ebéd és uzson-
na is benne foglaltatik. Aki szeretne je-
lentkezni, már most megteheti, egyben
bõvebb információk is kérhetõk a tábor-
ról a  sajto@nyiregyhazisc.hu  e-mail-cí-
men, valamint a 30/957-7337-es számon,
Bíróné Nádasi Mariannánál.
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NEMSOKÁRA INDULHAT A CSALÓ KÖZI KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE
Mint ismert, a Korányi Frigyes utca felújításának elsõ

két, jelentõs szakasza tavaly megvalósult. A hiányzó lánc-
szem a projektben a Csaló közi körforgalom megépítése.
S bár a helyszín tulajdoni viszonyainak rendezése jelen-
leg is tart, a Járási Hivatal határozata a kisajátítás ügyé-
ben megszületett, azok jogerõre emelkedését követõen
indulhat a bejegyzési folyamat a földhivatalnál. A tulaj-
doni viszonyok rendezését követõen a kivitelezõnek 66
munkanapja lesz arra, hogy a kivitelezést az alábbi mû-
szaki tartalommal megvalósítsa. A kivitelezés megkez-
désének tervezett idõpontja elõreláthatóan kora nyárra
tehetõ – az önkormányzati pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúra tájékoztatása szerint.

A Korányi Frigyes utca felújításának célja (a Kosbor ut-
cától a Sóstóhegyi útig), hogy a városközpont irányába
megjelenõ jelentõs gépjármûforgalom számára biztonsá-
gosabb közlekedési feltételek és körülmények teremtõd-
jenek, elõsegítve az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve
a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést,
javítva a településrészek jobb elérését. A teljes költség
825,4 millió forint, ebbõl a körforgalom építése 275,7
millió forint.

AMI EDDIG MEGVALÓSULT
A beruházás 1. és 2. szakaszában tavaly burkolat-

felújítási, útszegélysor-építési, hiányzó járdaszakasz-épí-
tési, autóbuszöböl-szabványosítási, valamint csapadékvíz-

rendszer-korszerûsítési munkálatok történtek meg a Kos-
bor utcai körforgalomtól a Korányi F. u. 52. számig, mint-
egy 600 méteres szakaszon, valamint a Korányi Frigyes
utca – Sóstóhegyi úti elágazástól a Korányi F. u. 77. szá-
mig, további 1900 méteren.

FIGYELEMBE VETTÉK A KÉRÉSEKET
A beruházás a következõ kivitelezési szakaszához érke-

zett, a Csaló közi körforgalom megépítéséhez. A Csaló köz –
Korányi Frigyes utca csomópont láthatósága és észlelhetõsé-
ge nem kellõen biztosított. Mindezekre, és a baleseti statisz-

BUSZMENETREND: MÉG ÜTEMESEBB ÉS KÖNNYEBBEN TERVEZHETÕ

tikákra is tekintettel, ebben a keresztezõdésben biztonságos,
ugyanakkor egyenletesebb forgalomlefolyást lehetõvé tevõ,
a gyalogosok és kerékpárosok közlekedését akadálymentes
módon biztosító körforgalom épül. A beruházó által össze-
hívott többszöri egyeztetések és lakossági fórum eredménye-
ként döntés született arról, hogy a tervezett körforgalom Ko-
rányi F. utcai északi ágán korábban tervezett autóbuszöböl
és megállóhely elmarad, illetve a tervezett járdaburkolat az
útpályával párhuzamos vonalvezetéssel épül meg, így foly-
tatva a Magdaléneum intézmény elõtt jelenleg véget érõ
járdaszakaszt, ezzel is megszüntetve a szakadási pontot.

Ütemes menetrendek, könnyebben tervezhetõ átszállá-
sok és csatlakozások – ezt is magával hozta a május elsején
bevezetett átmeneti buszmenetrend és hálózat Nyíregyhá-
za helyi közlekedésében. Május 30-ával pedig újabb mó-
dosulások következtek, a lakossági visszajelzések, az utas-
számlálások és a megfogalmazott igények alapján.

Teljesen újfajta menetrendi tájékoztatók jelentek meg a
nyíregyházi helyi közlekedésben. Az autóbuszoknál most
már a megállóhelyre vonatkozó konkrét indulási idõpon-
tokat lehet megtalálni, tehát nem kell a végállomási adat-
hoz hozzáadni még a 10-20-30 perceket. Ez jelentõsen
megkönnyíti az utazásokat, illetve az átszállások tervez-
hetõségét is – emelte ki Ekés András, a helyi buszmenet-
rend átalakításában dolgozó tervezõ-szakértõi csoport, a
Mobilissimus Kft. ügyvezetõje. A másik a szintén minden
megállóban (és a neten) látható, a teljes rendszert feltün-
tetõ újfajta térkép. Ebbõl is látszik: jelentõsen könnyebbé
vált a munkahelyek és a bevásárlóközpontok elérése, ja-
vultak a városrészek közötti kapcsolatok, kevesebb átszál-
lásra van szükség. Ám mint ígérték, folyamatos a finom-
hangolás, így a visszajelzések és egyhetes utasszámlálás
alapján módosították pár ponton a menetrendet, május 30-
i dátummal, hiszen ismét emelkedik a közösségi közleke-
dés használata.

BEEMELIK A JAVASLATOKAT
Ez a menetrend egyébként még mindig átmeneti, amit

a járványhelyzet indokolt, de része egy januárban in-
dult, teljes átalakítást célzó folyamatnak. A városháza
osztályvezetõje szerint az eddigi tapasztalatok jók. – A
visszajelzések, amiket a lakosság már a május elsejei
menetrendre is mondott, építõ jellegûek voltak. Most
részben ezeket a lakóktól, nagyfoglalkoztatóktól begyûj-
tött igényeket, megjegyzéseket, véleményeket emeljük
be a menetrendbe. Illetve a járványhelyzet változásá-
val módosuló utazási igényeket kezeljük – tette hozzá
Pató István, az önkormányzat Városfejlesztési és Város-
üzemeltetési Osztályának vezetõje. Részletek és me-
netrendek a szolgáltató, Volánbusz Zrt. portálján, a
volanbusz.hu/nyiregyhaza oldalon. Az alábbiakban a
május 30-i módosításokat közöljük.

1A
A Vásártér nyitvatartásához igazodva, keddtõl vasárna-

pig módosított menetrend alapján, kibõvített üzemidõvel
közlekedik, hétfõn a 6 és 14 órás mûszakváltások idejé-

ben jár. Az 1-es busz az átmeneti menetrend alatt tovább-
ra sem közlekedik.

3, 3/24
Munkanapokon és szombaton a késõ délelõtti órákban

módosult pár járat indulási ideje, egységesült Kistelekiszõlõ
kiszolgálási rendje. A változások bevezetését követõen
mindennap az Autóbusz-állomásról Rozsrét felé 10:35-
kor Kistelekiszõlõre betérõ 3/24-es autóbusz indul. Mun-
kanapokon és szombaton a 11:35-kor induló busz 3-as
jelzéssel közlekedik. Kistelekiszõlõt tehát a 11:35 helyett
10:35-kor induló busz szolgálja ki. A Rozsrétrõl 11:00-
kor induló 3-as busz 10 perccel késõbb, 11:10-kor indul.

A munkanapokon és szombaton 12:10-kor induló 3-as
busz 10 perccel korábban, 12:00-kor indul.

5
Az autóbusz a reggeli csúcsidõt követõen 9 óráig, illet-

ve kora délután helyett már déltõl sûrûbben (30 helyett 20
percenként) közlekedik.

6, 6/10, 6/10J
Az autóbuszok Örökösföld felé és felõl jobb vasúti csat-

lakozást biztosítanak a Vasútállomáson, illetve a 6/10-es
és 6/10J-s járatok Örökösföld felé megállnak az Autóbusz-
állomás megállóhelyen, kint a Petõfi téren. Nyírszõlõs felé
továbbra is a Vasútállomás és Toldi utca megállóhelyek
vehetõk igénybe. Emiatt az indulási idõk 1–4 perccel mó-
dosultak.

7, 7/18
A 7-es és 7/18-as buszok változatlan járatsûrûséggel,

de módosuló idõpontokban indulnak.

8, 8A
A nyári idõszakban a járatok nagyobb része közlekedik

Sóstógyógyfürdõig: munkanapokon az óránként egy he-
lyett két 8-as járat közlekedik, hétvégén pedig 30 helyett
20 percenként közlekednek a buszok Sóstógyógyfürdõre.
A járatok indulási ideje is kis mértékben módosult, így ja-
vul a 8-as autóbusz vasúti csatlakozása is.

12
Az autóbusz a reggeli csúcsidõt követõen 9 óráig, illet-

ve kora délután már egy órával hamarabb kezdõdõen sû-
rûbben (30 helyett 20 percenként) közlekedik.

14, 14F
A járatok menetrendje módosult a ritkább követésû idõ-

szakokban a kedvezõbb vasúti csatlakozások érdekében.

17, 17K
A 17-es vonalán jelentõsen sûrûbb lett a hétköznapi

közlekedés (csúcsidõben 15–20, azon kívül átlagosan 30
perc), melyet a 17 és 17K autóbuszok közösen biztosíta-
nak. A Rendelõintézet újbóli megnyitása miatt, annak
nyitvatartása idejében hétköznap ismét közlekedik a 17-es
autóbusz, a 17K pedig továbbra is a Kórház érintésével jár.

23G, 23T
A Gumigyár (Michelin) környékének kedvezõbb kiszol-

gálása érdekében a 23T bizonyos járatai 23G jelzéssel
közlekednek, a járatok menetrendje csúcsidõben kisebb
mértékben módosult. A 23G és 23T autóbuszok Örökös-
földön egyaránt a Törzs utcán át közlekednek.

90
A 90-es járatok ezentúl minden, az útvonalukon érin-

tett megállóban megállnak.

91, 91A
Az Electrolux és környezetének jobb elérhetõségét se-

gíti az új 91A autóbusz, mely a legforgalmasabb idõszak-
ban az Autóbusz-állomás és az Ipari Park, Electrolux kö-
zött tehermentesíti a 91-es járatot.

92, 93
A munkarendhez igazodóan módosult a LEGO felé köz-

lekedõ járatok menetrendje.

94, 95
Az autóbuszok menetrendje kismértékben módosult a

Gumigyár (Michelin) munkarendjébõl adódó mûszakvál-
tási igényeknek megfelelõen. 

 
Kisebb menetrendi módosítások a jobb csatlakozások

és a hangolások érdekében valamennyi autóbuszvonalon
elõfordulhatnak, így kérik, figyelmesen tájékozódjanak
utazásuk elõtt!

Aktuális menetrendek:  https://www.volanbusz.hu/hu/
menetrendek/helyi-jaratok/nyiregyhaza

  Forrás:  Volánbusz 
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.
június 10. napján (szerda) 16.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a www.varos-
haza.nyiregyhaza.hu honlapról. További információ kérhetõ személyesen vagy
telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idõben.

KORONAVÍRUS: AZ ELMÚLT KÉT HÉT LEGFONTOSABB INTÉZKEDÉSEI
A koronavírus-járvány megfékezése, a magyar embe-

rek egészsége, a szociális ellátásban részt vevõk és a csa-
ládok védelme érdekében a kormány az elmúlt idõszak-
ban folyamatosan vezetett be rendkívüli intézkedéseket.
Szerencsére azonban május második felére lassult a fer-
tõzés terjedése, ebbõl adódóan pedig lazulnak a korláto-
zások. Összegyûjtöttük az elmúlt két hét legfontosabb
intézkedéseit.

EGÉSZSÉGÜGY:
– Június elsejével újra igénybe vehetõk a népegészség-

ügyi szûrõvizsgálatok.
– Továbbra is érvényes az a szabály, hogy valamennyi

egészségügyi ellátás (pl.: szakrendelések) csak elõzetes,
telefonon történõ bejelentkezés után vehetõ igénybe.

OKTATÁS:
– Megkezdõdtek a hivatásos gépjármûvezetõi vizsgák.

Továbbra is fontos a védõfelszerelés viselése, az óvintéz-
kedések betartása.

– A nyári szünetig hátralévõ idõben folytatódik a digi-
tális oktatás.

– Június 2-tõl oktatási céllal találkozhatnak az iskolá-
ban a pedagógusok és tanulók.

– Megtarthatják a kiscsoportos konzultációkat és az
egyéni felkészítéseket.

– Minden iskolában meg kell szervezni az oda járó gyer-
mekek felügyeletét.

– Június 26-ig az étkezést is biztosítani kell a gyerekek-
nek.

– Ballagásokat és tanévzáró ünnepségeket a hagyomá-
nyostól eltérõ módon, csak kisebb csoportokban, osztá-
lyonként lehet szervezni.

– Engedélyezett a pedagógiai szakszolgálati feladatok
ellátása.

– A vidéki bölcsõdék és óvodák május 25-tõl, a fõváro-
siak pedig június 2-tõl visszatérhettek a normális mûkö-
dési rendhez. Az intézményeknek külön igazolás nélkül
is fogadniuk kell a gyermekeket.

TÁBOROK:
– Június 16-tól a nyári napközis és ottalvós táborok egy-

aránt megtarthatók.

SZÓRAKOZÁS:
– 200 fõ alatti családi rendezvények és lakodalmak vi-

déken június elsejétõl, Budapesten június 15-tõl újra meg-
tarthatóak.

– Május 28-tól lehet újra tartani szabadtéri rendezvé-
nyeket: sportrendezvényt, színházi elõadást, mozit, cir-
kuszt, kiállításokat.

PARKOLÁS:
– Továbbra is ingyenes országszerte a közterületeken

való parkolás.

PIACOK:
– A Jósavárosi Régiségpiac 2020. június 2-tõl újból nyit-

va tarthat, a veszélyhelyzet kihirdetését megelõzõ nyitva-
tartási rend szerint. Június 7-tõl itt csak érvényes regisztrá-
cióval lehetséges az árusítás!

– A NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett valamennyi piac
területén a szájat és az orrot eltakaró eszköz (pl. orvosi maszk,
sál, kendõ) továbbra is mindenkinek fokozottan ajánlott!

– Délelõtt 10 és 12 óra közötti idõszakban – egészsé-
gük védelmében – továbbra is csak a 65 év feletti vásárlók
tartózkodhatnak a piacok területén.

MASZKVISELÉS:
– A maszkviselés továbbra is kötelezõ a boltokban és a

tömegközlekedési eszközökön.
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NYÍREGYHÁZA
ÖSSZEVEZETETT

EBOLTÁSI IDÕPONTOK

Eboltás helye Idõpont Ebek
száma (kb.)

Rozsrétbokor, buszforduló 2020. június 6. 07:30–08:45 100
Volt inszemináló hely 2020. június 6. 09:00–10:00 100
Füzesbokor 2020. június 9. 07:30–07:45 10
Antalbokor 2020. június 9. 08:00–08:15 10
Jánosbokor 2020. június 9. 08:30–09:00 20
Zomboribokor 2020. június 9. 09:15–09:30 10
Kovácsbokor 2020. június 11. 07:30–07:45 5
Gerhátbokor 2020. június 11. 08:00–08:20 15
Rókabokor 2020. június 11. 08:30–09:00 20
Mohosbokor 2020. június 11. 09:15–09:30 5
Benkõbokor 2020. június 11. 10:00–10:30 10
Sulyánbokor 2020. június 11. 10:45–11:00 5
Nyíregyháza, Hõsök temetõje 2020. június 13. 07:30–08:30 100
Alkotás u., körforgalom 2020. június 13. 08:45–09:45 30
Salamonbokor, kocsma 2020. június 13. 10:10–10:15 5
Szabadságbokor 2020. június 13. 10:20–10:30 5
Szélsõbokori út, Zomborszki tanya 2020. június 13. 10:45–12:00 100
Vajdabokor 2020. június 15. 07:30–08:15 30
Szelesbokor – Kazárbokor buszforduló 2020. június 15. 08:30–09:15 20
Vargabokor 2020. június 15. 09:30–10:00 10
Debrõbokor – Bedõbokor, Mérlegjavító 2020. június 15. 10:15–10:45 10
Szélsõbokor 2020. június 16. 07:30–07:45 5
Lóczibokor, II. Manda 2020. június 16. 08:00–08:15 5
Sertéstelep u. 2020. június 16. 08:30–09:00 10
Újtelekbokor 2020. június 16. 09:15–10:00 20
Polyákbokor 2020. június 16. 10:15–11:00 20
Tokaji út, Rákóczi kocsma 2020. június 20. 07:30–08:30 40
Sátor u., Pirike presszó 2020. június 20. 09:00–10:15 40

Értesítés
K u t y a o l t á s !

2020. évi ebek kötelezõ veszettség elleni oltása
Összevezetett oltási idõpontok és helyszínek:

Nyíregyháza-Sóstó: 2020. június 6., szombat
08:00–09:30 Hotel Tara elõtt
10:30–12:00 Fürdõ u. – Venyige u. sarok
12:30–13:30 Tölgyes u. – Sikló u. sarok
Nyíregyháza-Sóstóhegy: 2020. június 13., szombat
08:00–10:00 Nyírség u. – Sövény u. sarok
10:30–12:00 Kemecsei út, Oszlánszki L. portája
12:30–14:00 Hadobás sor
Pótoltás
Nyíregyháza-Sóstóhegy: 2020. június 27., szombat
09:00–12:00 Fácán u. 56. szám elõtt

Dr. Bánhidi László: +36-30/606-8469
Összevezetett oltás ára: 4000 Ft/kutya

Oltási könyv pótlása: 500 Ft
Kérésére házhoz megyek! 4500 Ft/kutya

2020. június 12., péntek:

17:00–17:30 Oros, Pompás u. eleje
18:00–18:30 Tornácos u.
19:00–19:30 Fókusz Presszó,

Meggyes u. eleje

2020. június 13., szombat
15:00–16:00 Mandabokori

kultúrház mellett
16:30–17:00 II. Manda
17:10–17:30 Bálintbokor
18:00–18:30 Alsóbadur
19:00–19:30 Vadas buszforduló

2020. június 20.,  szombat
17:00–17:30 Oros, Magyar utcai

Tápbolt elõtt
18:00–18:30 Magtár u. eleje
19:00–19:30 Diák u. vége

Dr. Gubicz Pál

Dr. Gonda Gedeon
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ARCMASZK A 65 ÉV FELETTIEKNEK 
A koronavírus elleni védekezés

új szakaszában 2020. május 4-tõl
a boltokban és a tömegközleke-
dési eszközökön az egészség
megóvása érdekében kötelezõ el-
takarni az arcot. Nyíregyháza MJV
Önkormányzata az idõsebb kor-
osztály egészségének védelme
érdekében az elmúlt hetekben –
vállalkozói felajánlás révén – arc-
maszkot juttatott el önkéntesek se-
gítségével, a megfelelõ higiéniai
szabályok betartásával, minden
65 év feletti nyíregyházi lakos ré-
szére.

Tájékoztatják azokat a 65 év
feletti nyíregyházi lakosokat, akik
valamilyen ok folytán mégsem kapták meg az arcmasz-
kot, hogy  2020. június 2–12.  idõszak között személye-
sen, ügyfélfogadási idõben (hétfõ, szerda: 8.00–12.00 és

EMLÉKEZÉS A HOLOKAUSZT NYÍREGYHÁZI ÁLDOZATAIRA
A Nyíregyházi Zsidó Hitközség a Mártírok emlék-

napját – a járványhelyzetre tekintettel – ez évben rend-
hagyó módon, zártkörûen rendezi meg.

Helyszín: Kótaji úti temetõ.
Idõpont: június 7., vasárnap 10.30.

Eötvös Károly Magyar-Izraeli Baráti kör Holokauszt-
megemlékezése.

Helyszín: Holokauszt-emlékmû, Bernstein Béla tér.
Idõpont: június 7., vasárnap 9.00–19.00.
Az emlékezõk egyénileg helyezhetik el koszorúikat,

vagy az emlékezés köveit a Bernstein téren.

13.00–16.30; kedd, péntek: 8.00–12.00) a Polgármeste-
ri Hivatal Ügyfélcentrumában, a 28-as ablaknál átvehe-
tik azt.


