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MUNKAHELYTEREMTÕ BERUHÁZÁS NYÍREGYHÁZÁN
Hivatalos megnyitót tartott a Cofidis a nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpontban ki-

alakított modern, ügyfélélmény központjában, amely közel 30 fõvel kezdte meg mû-
ködését idén áprilisban, a járványidõszak közepette. Az idõzítésnek köszönhetõen
tehermentesült a budapesti iroda: a két ügyfélszolgálat együttesen több mint 30 000
ügyfélhívást fogadott májusban. Az irodabejárással egybekötött szûk körû eseményen
– mely megfelelõ biztonsági óvintézkedések mellett zajlott – részt vett Holló Bence, a
Cofidis Magyarországi Fióktelepének vezérigazgatója és dr. Kovács Ferenc polgár-
mester is, aki kiemelte, mindig nagy öröm, ha egy cég Nyíregyházát választja a fej-
lesztéséhez, különösen, ha az a munkahelyek számának növekedésével is jár. Az,
hogy a Cofidis ebben az évben bõvített, amikor a veszélyhelyzet miatt szükséges
intézkedések minden szektort súlyosan érintenek, még nagyobb elismerést érdemel.

ÚJRA NYITVA A RÉGISÉGPIAC!

India-ház épül a Nyíregyházi Állatparkban egy 800
millió forintos fejlesztésnek köszönhetõen. Az új épület-
ben többek között az Indiai-óceánt, az ott élõ cápákat és
a kifejezetten ritkának számító indiai páncélos rinocé-
roszt is megismerhetik majd a látogatók. A Nyíregyházi
Állatpark kényszerpihenõn volt május elejéig, a pünkös-
di hétvégén viszont már sokan ellátogattak hozzájuk, és
bíznak abban, hogy a nyári szezon is jól sikerül majd.

– A Nyíregyházi Állatparkban az évek alatt geográfiai
állatbemutatókat hoztunk létre, földrészeket mutatunk be,
és ehhez kapcsolódik a hamarosan megépülõ India-ház
is, amiben majd szeretnénk egy kicsit felvillantani India
csodás hangulatát; lesz egy részlet az Indiai-óceánból, az
ott jól ismert feketefoltú szirtcápákkal; de meg lehet majd
tekinteni az indiai páncélos rinocéroszt; az indiai dzsun-
gelt, annak a madárvilágát; illetve lesz teknõsbemutatónk

VÁRJA A LÁTOGATÓKAT A NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK
is – tudtuk meg Gajdos Lászlótól, a Nyíregyházi
Állatpark igazgatójától.

Az állatpark igazgatója bízik benne, hogy a beru-
házás idén év végére el is készül.

BÍZNAK A JÓ NYÁRI SZEZONBAN
Március közepén a Sóstó Zoo is kényszerpihenõre ment

és majd csak május elején nyithattak ki újra. Ez idõ alatt sem
állt meg az élet, kisebb karbantartási munkálatokat és fej-
lesztéseket valósítottak meg. A vendégek elõször csak óvato-
san érkeztek az állatparkba, a pünkösdi hosszú hétvégén vi-
szont már annyian jöttek, hogy Nyíregyháza lett a szallas.hu
adatai alapján az ötödik leglátogatottabb város az országban.

– Természetesen, ez az év nem lesz olyan, mint a ta-
valyi, amikor 600 ezer vendég érkezett hozzánk, de
abban reménykedünk, hogy nyáron nagyon sok láto-
gatónk lesz. Tavaly ilyenkor naponta 1500–2000 is-

kolás- és óvodáskorú gyermek jött csoportokkal,
ez most elmarad, viszont a családok azért láto-

gatnak minket és a hétvégék is nagyon kedveltek.
Azt remélem, hogy a Nyíregyházi Állatpark õszre

magára talál – tette hozzá Gajdos László.

TELT HÁZ A SZÁLLODÁBAN
Az állatpark a legnagyobb szállásadó – hozzá tar-

tozik a Hotel Dzsungel; az Ózoon Hotel; és a Hotel
Pangea – Nyíregyházán, több mint 260 ággyal ren-
delkezik és három kategóriában kínálja szolgálta-
tásait. Mint megtudtuk, gyakorlatilag a szezonra
már elkeltek a szobáik, egy-egy szabad napot le-
het csak találni a naptárban. Nyáron várják a kül-
földi vendégeket is, de most elsõsorban a ma-
gyarok érdeklõdnek irántuk nagy számban.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Igazi idõutazáson vehet részt az, aki kilátogat a Jósavárosi Régiségpiacra, ami az
eladók és a vásárlók nagy örömére, június 7-tõl újra nyitva tart  a veszélyhelyzet
kihirdetését megelõzõ nyitvatartási rend szerint. De nem csak ez: jövõ hét pénteken
nyílik a Sóstói Piac, ami szerdai, pénteki, szombati és vasárnapi napokon várja kora
délutántól az érdeklõdõket, minden második hétvégén pedig Sóstói Piknik néven
gasztro, kézmûves piac lesz a Sóstói Múzeumfaluban, mitöbb: június 14-én a Fokos
utcai piacon kisállatbörzét tartanak.

Fo
tó

: T
ri

fo
no

v 
Év

a



2020. JÚNIUS 12.2

Még az év elején összeállítottuk az idei sport nagyrendezvények naptárát, amit aztán a koronavírus-világjárvány szinte teljesen felborított. Bár több esemény is
elmaradt tavasszal, ez azonban nem szegte se a szervezõk, se a résztvevõk kedvét: módosult az idei naptár, de a rendezvények jelentõs részét megtartják, csak más
idõpontban. A teljesség igénye nélkül mutatjuk a 2020. évi felhozatalt. Az egyes programok részleteirõl a Nyíregyházi Napló következõ számaiban és a nyiregyhaza.hu
weboldalon folyamatosan olvashatnak majd.

AUGUSZTUSBAN HÁROM KERÉKPÁRVERSENY
Augusztus második felében ellepik a kerékpárverseny-

zõk Nyíregyházát. Itteni érintettséggel 17-én Nemzetkö-
zi Háztömb Körüli Verseny lesz, 26–28. között V4 Junior
Világkupa – szintén – Nemzetközi Kerékpáros Verseny,
31-én pedig Tour de Hongrie.

Akik szeretik a kerékpáros versenyeket, azoknak igazi
csemegét ígér a nyár vége Nyíregyházán. Augusztus 16-
17-én rendezik meg az UCI „One Belt One Road” elneve-
zésû Nemzetközi Kerékpáros Háztömb Körüli Versenyt,
amely a második napon érinti majd a szabolcsi megyeszék-
helyet. Solymosi János versenyigazgatótól megtudtuk, a
hétfõi napon 4,5 kilométeres távon 4 kört tesznek majd meg
a versenyzõk a belvárosban, majd ugyanez a mezõny 1,5
kilométeres távon is fog körözni. Mindez azt vonja maga
után, hogy hozzávetõlegesen 170 elit versenyzõ érkezik
Nyíregyházára, egészen pontosan 16 ország 29 csapata.

IGAZI NAGY DURRANÁS

Augusztus 26. és 28. között háromnapos magyarorszá-
gi ifjúsági világkupa-viadalt is rendeznek, nyíregyházi

központtal. Ennek különlegessége, hogy országúti kerék-
páros világverseny ezt megelõzõen 1928-ban volt Magyar-
országon, amikor világbajnokságot rendeztek. Ezúttal

Visegrad 4 Juniors néven három mezõnyversenybõl és egy
egyéni idõfutamból álló vk-állomásra kerül sor a Visegrád
4 Kerékpárverseny hazai viadalait is szervezõ Mozgás
Egészség Rekreációs Sportegyesület (MER SE) rendezésé-
ben. A világ minden tájáról érkeznek majd indulók, így itt
lesznek az Egyesült Államok, Mexikó és Kuba nemzeti
válogatott csapatai is. Õk a belvárosban is köröznek majd,
27-én például az egyenkénti indítású idõmérõ futam startja
a római katolikus templomnál lesz.

VILÁGSZTÁROK ÉRKEZHETNEK

A koronavírus-világjárvány miatt a május közepére ál-
modott Tour de Hongrie-t – profi országúti kerékpárver-
seny – sem lehetett megrendezni, azonban augusztus 29.
és szeptember 2. között pótolják, augusztus 31-én pedig
Nyíregyházát is érinteni fogja. A  világ számos földrészén,
több mint 150 országban lesz nézhetõ a kiemelkedõ ní-
vójú verseny, így túlzás nélkül kijelenthetõ: augusztusban
a világ a szabolcsi megyeszékhelyre (is) figyel majd.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MAGYARORSZÁGON EDDIG NEM LÁTOTT
AKADÁLYOKAT ÁLLÍTANAK FEL A STADIONBAN!

SPORTOS LESZ A NYÁR ÉS AZ ÕSZ NYÍREGYHÁZÁN!

Július 4-én érkezik is az elsõ karantén
utáni sportrendezvény Nyíregyházára: a
helyi székhelyû Extreme Trail Hungary
Sportegyesület Magyarországon elsõként
stadionversenyre várja az érdeklõdõket. A
helyszín a Városi Stadion lesz, ahol a ter-
vek szerint – az akadályoknál – kihasznál-
nak majd minden négyzetmétert: a lépcsõ-
ket, a lelátót és többek között a futópályát
is. Ezek között pedig lesz olyan is, amit még
sehol máshol nem próbálhattak ki a mo-
zogni vágyók, így július elsõ hétvégéje iga-
zán egyedinek és extrémnek ígérkezik a
szabolcsi megyeszékhelyen.

Újdonság lesz ez a verseny nemcsak a
résztvevõk, hanem a szervezõk számára is,
akik ezúttal nem „megszokott” terepaka-
dályfutó versenyt rendeznek, hanem egy
gyors és technikás igazi OCR (Obstacle
Course Running – Akadálypálya futás/ver-
seny) pályát építenek.

– A kiírás szerint szakaszosan 10 percen-
ként indítjuk majd a versenyzõket. Az aka-
dályoknál ezúttal pályabírók fogják a sike-
res teljesítést felügyelni. Sikertelen próbál-
kozás után a büntetés általában autógumi-
val való guggolás lesz. A szigorítások eny-
hítését követõen szerencsére most már le-
hetõség van arra, hogy nézõk is követhes-
sék az eseményeket. A régi lelátó felsõ ré-
szén lévõ 1100 férõhely elegendõ lesz az
érdeklõdõk és a kísérõk számára – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Benkõ Róbert
egyesületi tag, szervezõ.

KÚSZNI IS FOGNAK HOSSZÚ
MÉTEREKEN KERESZTÜL

Mint megtudtuk, a stadionversenynél
nem feltétlenül csak a megtett távolság lesz
a fontos (nem lesz egybefüggõ 200 méter,
amit futással tölthet el a versenyzõ), hanem

2020. ÉVI SPORT NAGYRENDEZVÉNYEK NAPTÁRA

sokkal inkább az e során megtett akadá-
lyok teljesítése. A megszokottakon kívül
pedig bõvítik majd a palettát újdonságok-
kal is.

– Mindig különleges az, ha a helyi adott-
ságokat igénybe tudjuk venni és be tudjuk
építeni az útvonalba. Például már megvan,
hogy hol van lehetõség kötélmászásra, vagy
hol tudjuk 60–80 méteren keresztül kúsz-
tatni a versenyzõket.

VÁRJÁK AZ ÖNKÉNTESEK
JELENTKEZÉSÉT

– Mivel egy ilyen verseny sikeres
szervezése és lebonyolítása elengedhe-
tetlen segítõk nélkül (pl.: pályabírók, a
regisztrációnál segítõk, érmeket osztók,
fotósok stb.), ezért várjuk a jelentkezé-
sét azoknak, akik ebben is mellénk áll-
nának.

A biztonságos szervezés érdekében 500
fõ versenyzõt várnak az egyéni futamokba
(természetesen idén is lesz gyermekfutam).
A versenyre bárki jelentkezhet nemtõl és
kortól függetlenül. Regisztráció és verseny-
kiírás:  www.extremetrail.hu.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

JÚLIUS 4.

I. Nyíregyházi Extreme Trail Stadion-
verseny (Városi Stadion)

Magyarországon elsõként OCR stadi-
onverseny! Akadály akadály hátán, lép-
csõ, lelátó, folyosó! Részletek a www.ex-
tremetrail.hu oldalon.

AUGUSZTUS 17.

UCI „One Belt One Road” Nemzet-
közi Kerékpáros Háztömb Körüli Ver-
seny

UCI 2.2 besorolású, kétnapos nemzet-
közi kerékpárverseny befutója, majd dél-
után gálafutam keretében versenyez 15
ország 26 csapata és a magyar kerékpár-
sport elitje.

AUGUSZTUS 26–28.

V4 Junior Világkupa Nemzetközi Ke-
rékpáros Verseny 

Junior korcsoportú nemzeti válogatott
kerékpáros versenyzõk mérkõznek meg
a világkupáért. 170 induló a világ min-
den tájáról. Belvárost érintõ futamok,
egyéni indítások, feledhetetlen élmény a
szurkolók számára is.

AUGUSZTUS 31.

Tour de Hongrie 
Nemzetközi kerékpárverseny Karcag–

Nyíregyháza szakaszának befutója.

SZEPTEMBER 5.

IV. Decathlon Élménypróba (Erdei Tor-
napálya)

Számos akadály és izgalmas próbaté-
tel vár az Erdei Tornapályán, melyet le-
küzdhetsz akár egyénileg, akár csapat-
ban.

SZEPTEMBER 12.
Csillagfutás (Bujtosi Városliget)
Esti futás jótékony céllal a Bujtosi-tó

körül.

SZEPTEMBER 21-ÉTÕL
Mozdulj Nyíregyháza! második félévi

programjai

SZEPTEMBER 26.
BringaVáros 7.1
Városrészeket összekötõ családi sza-

badidõs rendezvény színes programok-
kal a mozgás és a közösségépítés jegyé-
ben. Részletek a www.nyiregyhaza.hu
oldalon.

OKTÓBER 3.
II. Nyíregyházi Extreme Trail Akadály-

verseny (Sóstógyógyfürdõ)
Táv: 7 km+, 14 km+. Akadályok: 30+,

60+. Helyszín: Aquarius Élmény- és Park-
fürdõ. Részletek a www.extremetrail.hu
oldalon.

OKTÓBER 17.
CRAZY 5K Futás (Bujtosi Városliget)
2 km futás után 200 méter hosszú óri-

ás felfújható akadálypálya. Részletek, ne-
vezés a www.crazy5k-sprint.com olda-
lon.

NOVEMBER 7-8. 
VAGY OKTÓBER 24-25.

(idõpont véglegesítése egyeztetés alatt)
RALLY EB
ERC Európa-bajnoki és Országos Rally

bajnoki futam a Zemplénben, nyíregyhá-
zi rajtceremóniával és belvárosi gyorsa-
sági szakasszal.

NOVEMBER 21-22.
Legend Rally

Fotó: internet

Fotó: Extreme Trail
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A BENCZÚR ÉS BESSENYEI TEREK KÖRNYEZETE IS MEGÚJUL
Nem is túl régen szépült-újult meg és frissült fel a bel-

város meghatározó téregyüttese, a Benczúr és a Besse-
nyei. Már akkor tudni lehetett, hogy a parkok átalakítása
után a terek infrastruktúrája, az utak, járdák renoválása-
egységesítése is tervben van. Ez következik most, miköz-
ben az egy ideje méltán Kulturális Negyedként emlege-
tett területen több kulturális attrakció megvalósítása is
folyik: nemsokára nyithat a Kállay-ház és erõsen dolgoz-
nak a „szomszédban”, a Szindbádon.

Mint emlékezhetünk, a Zöld Város programban nem
pusztán az elöregedett növényzet frissült fel a két té-
ren, hanem például a Vénusz szobor, de új játszótér
(mosdóval), valamint a sportolók-iskolások számára
rekortán is készült, s már okospad is szolgálja a kényel-
met – nem messze az átalakított Rózsakert Szabadtéri
Színpadtól.

UTAK, JÁRDÁK EGYSÉGESEN, SZÉPEN
Természetesen a terek sétányai is megszépültek, de a

környezõ utak-járdák még nem, ez most következik, amit
az önkormányzat hazai támogatási forrásból valósít meg
a „Csomópont fejlesztése, meglévõ utak átalakítása Nyír-
egyházán” címû projekt keretében – kaptuk a tájékozta-
tást a pályázatok és projektmenedzsment  referatúráról.
A kivitelezés tervezetten június 15-én kezdõdik és vár-
hatóan november végéig tart. A mintegy 393 millió fo-
rint összegû munkálatok során a park koncepciójához
illeszkedõ közlekedési létesítményeket (utak, járdák) épí-
tik át, valamint a szükség szerinti csapadékvíz-elvezeté-
si létesítményeket is megvalósítják. A gyalogos átvezeté-
si pontoknál kiemelt térkõburkolat, a teret határoló utak-
nál pedig aszfaltburkolat épül. Tekintettel arra, hogy az

épületek melletti járdák jelenleg vegyes anyaghasznála-
túak és állapotúak, ezért itt, valamint a park felé vezetõ
járdáknál is homogén, akadálymentes térkõ járdaburko-
latot készítenek.

VÁLTOZÓ FORGALMI REND
A parkokat határoló utak meglévõ utakhoz (Bethlen

Gábor u., Széchenyi u. és Kiss Ernõ u.) történõ csatlako-
zásainál a meglévõ forgalmi rend megmarad. A felújítás
eredményeként a Színház utca és Malom utca teljes sza-
kaszán a forgalmi irány megváltozik. A kivitelezés az elõ-

készületi munkálatokkal (tereprendezés, fakivágás) ve-
szi kezdetét a teljes területen. Ezt leszámítva a beruhá-
zás több szakaszban valósul meg, a Bessenyei tér Mó-
ricz Zsigmond Színház felõli oldalán a Bethlen Gábor
utca – Széchenyi utca közötti szakaszán kezdve. A ter-
vek szerint itt 2020. július 31-ig végeznek is. A kivitele-
zési munkálatok ideje alatt – mely során megértést és
türelmet kérnek – a helyi sajtó útján folyamatos tájékoz-
tatást adnak az aktuális munkavégzésrõl és az azzal járó
esetleges akadályoztatásokról.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZÜKSÉG LESZ A VÁROSI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRA
Legutóbb márciusban, már a járványügyi helyzetben

ülésezett Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése, ami
utólag is helyes döntés volt a polgármester szerint. Dr.
Kovács Ferenc szerkesztõségünknek azt mondta, nyilván-
való, hogy az azóta eltelt idõszak felbillentette a február
elején elfogadott költségvetést, melynek szükséges az
újratárgyalása. Szerinte fontos reális képet látnunk, ami
alapján így költségmegtakarításokra van szükség „szigo-
rúan, de igazságosan”.

– Nem volt közgyûlés március óta, de a járványügyi
veszélyhelyzetben rengeteg tennivaló adódott. Így sok
megbeszéléssel, köztük az ellenzéket is bevonó egyez-
tetéssel telt az idõszak, s a szükséges polgármesteri ha-
tározatokról mindig adtam tájékoztatást, vagy a meg-
születése elõtt, után vagy a folyamat közben – mondta
dr. Kovács Ferenc. – A járványügyi helyzet nyilvánva-
lóan felbillentette a februárban elfogadott költségvetést,
ezért azt át kell dolgozni. A munka a tegnapi nappal
lezárult, minden önkormányzati intézmény és cég ve-
zetõjével, valamint a Polgármesteri Hivatal vezetõivel
is konzultáltunk. A június 25-i közgyûléshez jövõ csü-
törtökre összeállítjuk a költségvetés új tervezetét, mely
a szükséges változtatásokkal a reális helyzetet mutatja
majd.

„2010-BEN ROSSZABB HELYZETET
OLDOTTUNK MEG”

A polgármester hozzátette, sajnos sok veszteség érte az
önkormányzatot is, adóbevétel-kieséssel számolnak, ezért
költségmegtakarításokra van szükség, megfogalmazása
szerint szigorú, de igazságos módon. – Amikor 2010-ben
átvettem a polgármesteri megbízatást, sokkal rosszabb volt
a helyzet. Ha azt meg tudtuk jól oldani, akkor ez is sike-
rülni fog. Arra törekszünk, hogy készek legyünk rá, hogy
amikor az újraindulásnál lesznek pályázati kiírások, ne
legyünk rossz starthelyzetben.

„NÁLUNK NEM ÁLLT LE AZ ÉLET”

Dr. Kovács Ferenc emlékeztetett, mindenki láthatja, hogy
Nyíregyházán a járvány alatt is folynak beruházások, pél-
dául körforgalmak készülnek, befejezõdött a Kállay-ház át-
alakítása, zajlik ugyancsak a Kulturális Negyedben a
Szindbád projekt (a volt HEMO épülete – a szerk.), épül az
Atlétikai Centrum, bõvült a városi kerékpárút-hálózat. – Nem
állt le nálunk az élet. Emögött persze kell, hogy legyen egy
erõs pénzügyi háttér, ennek a megõrzésére gondolunk a
költségvetés módosításának beterjesztésekor.

KIADÁSI CSÖKKENTÉSEK

– Ugyanakkor józanul szembesülni kell azzal a hely-
zettel, amiben vagyunk. Ezért minden önkormányzati cég-
tõl, intézménytõl kiadási csökkentést kértem. Ez egyszer-
re reakció a jelenlegi helyzetre és felkészülés arra, hogy
túl leszünk ezen az idõszakon. Azt azonban látni kell, hogy
a járványügyi helyzet gazdasági hatásai még jövõre is ér-
vényesülnek. Ezért elõre is kell gondolnunk, ennek szel-
lemében folytak a tárgyalások, ez tükrözõdik majd vissza
a benyújtott költségvetésben is.

Áprilisban háromezer darab mûanyag arcvédõ pajzsot ajándékozott a Color Pack Zrt. az egészségügyben és a
szociális területen dolgozók számára. Képünkön Zsukk László vezérigazgató és dr. Kovács Ferenc polgármester
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FOLYAMATOSAN IGÉNYELHETNEK INGYEN
JÁRDALAPOT ÉS KAVICSOT A VÁROSLAKÓK
Tavaly hozzávetõlegesen félszázan éltek az önkormány-

zat felajánlásával. Ennyien kaptak térítésmentesen járda-
lapot és kavicsot ahhoz, hogy kerítésük elõtt járdát épít-
senek. Az igények benyújtása most is folyamatos, bárki
élhet a lehetõséggel.

Dicsõ Péter, a NYÍRVV út- és közterület-kezelési cso-
portvezetõje szerkesztõségünk megkeresésére elmondta,

a városlakóknak papír alapú igényt kell benyújtani a tár-
sasághoz, így juthatnak hozzá a járdához szükséges alap-
anyagokhoz.

FORMANYOMTATVÁNNYAL

A formanyomtatvány elérhetõ a www.nyirvv.hu
weboldalról. Ezen fel kell tüntetni az ingatlantulaj-
donos adatait, elérhetõségét, az ingatlan utcafronti
hosszát, hosszának megfelelõ mennyiségû járdalap
darabszámát, valamint a szükséges mennyiségû ho-
mokos kavics mennyiségét.

A beadott kérelmeket követõen a társaság munkatársa
kimegy a helyszínre és megvizsgálja, hogy jogos-e az
igény. Ezt követõen biztosítják a járdalapot és a hozzá
szükséges anyagot. Minden érintettel szerzõdést kötnek
és utólagosan leellenõrzik, hogy valóban az igényelt helyre
használták-e fel a biztosított anyagot.

Mint megtudtuk, ez egyéves keretbõl valósul meg, ami
ha betelt, mert túl sokan igényelték, akkor a társaság a
következõ tárgyévben teljesíti azt. Idén azonban még van
szabad kapacitás, így aki most adja be kérelmét, az bizo-
nyos átfutási idõ után legkésõbb nyár végére meg is kap-
hatja az alapanyagokat.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetû gyermekek nyári gyermekétkezte-

tésének igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan
hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:
a) a bölcsõdében, minibölcsõdében bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben

részesülõ gyermekek számára a bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az
óvoda zárva tartásának idõtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43
munkanapon, legfeljebb a nyári szünet idõtartamára esõ valamennyi munka-
napon keresztül (2020. június 16. napjától 2020. augusztus 31. napjáig) ve-
hetõ igénybe

azok számára, akik az önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták
vagy a nyári szünet idõtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális
és Köznevelési Osztályához.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyári szünet idõtartama alatt
az étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a szülõ/törvényes képviselõ figyelmét, amennyiben nem kí-
vánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen
Hatóságomat mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen
történõ táborozása, illetve egyéb okból történõ akadályoztatása esetén az étkezést
nem tudja igénybe venni, azt szíveskedjen annak megkezdése elõtt 3 nappal a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A)
felé jelezni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve
betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2020. június 5.
Dr. Krizsai Anita s. k.

osztályvezetõ
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TRIANON 100:
KÖZÖSEN EMLÉKEZTEK

RÉGEN NEM VOLT ILYEN NÉPSZERÛ A HÁZASSÁGKÖTÉS
NYÍREGYHÁZÁN, MINT AZ ELMÚLT IDÕSZAKBAN

A koronavírus-világjárvány miatt idén egy idõre betil-
tották a nagy lakodalmak megtartását, emiatt a házasu-
landó párok álmai is átalakultak vagy épp meghiúsultak.
Ennek ellenére azonban nem csökkent a „holtomiglan,
holtodiglan” kedv, sõt! Régen nem volt ilyen népszerû a
házasságkötés Nyíregyházán, mint az elmúlt idõszakban.

Nyíregyháza Polgármesteri Hivatala a koronavírus-jár-
vány alatti veszélyhelyzetben is megteremtette annak fel-
tételeit, hogy a lehetõ legbiztonságosabb keretek között
megtarthatóak legyenek a polgári házasságkötések. A hi-
vatal a járvány során egyetlen esetben sem mondott le
esküvõi eseményt, sõt, megteremtették annak lehetõségét
is, hogy a párok a már bejelentett idõpontjukat áthelyez-
zék vagy akár lemondják, esetleg bejelentsék házasság-
kötési szándékukat.

NÖVEKVÕ TENDENCIA

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, a Polgármesteri Hivatal ha-
tósági fõosztályvezetõje szerkesztõségünk megkeresésére
elmondta, régen nem volt ilyen népszerû a házasságkötés
városunkban, mint az elmúlt idõszakban. A tavalyi növe-
kedõ tendencia ebben az évben is folytatódni látszik, hi-
szen a járvány kezdeti és felívelõ idõszakában, 2020.

március-áprilisban közel annyi esküvõt tartottak meg a Gróf
Károlyi Ferenc Házasságkötõ Teremben, mint tavaly egész
elsõ negyedévben. (Annak ellenére is, hogy a járványhely-
zet miatti bizonytalanság, amely elsõsorban a házasság-
kötéseket követõ családi rendezvények, lakodalom meg-
tartását érintette a vendéglátóhelyek bezárása okán, illet-
ve a határok lezárása – kihatott a lemondásokra vagy az
új házassági bejelentésekre.)

NYÁR VÉGÉN, ÕSZ ELEJÉN ROBBANNI
FOG A SZÁM

Házasságkötésre továbbra is a legnépszerûbb hónap a
szerelem hónapja, május. A májusra tervezett esküvõk idén
a párok érthetõ óvatossága okán nem közelítette meg a
tavalyi számokat, 2019-ben 80 pár, 2020-ban 59 pár kö-
tött házasságot ebben a hónapban – folytatta, hozzátéve,
a népszerûségi listán a májust az augusztus és a szeptem-
ber hónapok követik, eddig augusztusra 48, szeptember-
re 44 pár jelentkezett be.

– Azt tapasztaltuk, hogy a házasságkötést tervezõk in-
kább kivártak a bejelentkezésekkel és az év hátralévõ idõ-
szakára tervezik esküvõjük megtartását. Ezt támasztja alá

az is, hogy mostanra mintegy 60 pár kérelmezte a koráb-
ban bejelentett idõpontjának a halasztását, amelyek kö-
zött eredetileg nyárra tervezett menyegzõk is új idõpontra
helyezõdtek. Figyelemmel az elmúlt évek tendenciáira és
a párok általunk tapasztalt körültekintõ hozzáállására,
azzal számolunk, hogy a korlátozások enyhítésével a nyár
végi és õszi idõszakban a bejelentkezések száma még
növekedni fog. Összességében azonban azt mondhatjuk,
hogy a férfi és nõ szoros szövetségét legjobban tükrözõ
házasság reneszánszát éli és ennek megfelelõen Nyíregy-
házán is növekedett a házasságkötések és a bejelentkezé-
sek száma az elmúlt év hasonló idõszakához képest.

MÁR TARTHATÓK NAGY LAKODALMAK

Mint ismert, március 11-ét követõen, a veszélyhelyzet
kihirdetése miatt, a házasságkötõ teremben a házasulan-
dók és a vendégek száma együtt legfeljebb 12 fõ lehetett,
majd május 8-tól ez a szám 40 fõre emelkedett, ugyanis a
szabályok értelmében így garantálható a biztonságos 1,5
méteres védõtávolság.

– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivata-
la a terem berendezése során gondoskodott a megfelelõ
védõtávolság betartásáról és betartatásáról, valamint a kéz-
fertõtlenítõ kötelezõ használatáról. Elrendeltük továbbá rö-
vidített szertartások tartását, hogy azt követõen a bútorzat
fertõtlenítésérõl és a helyiség szellõztetésérõl gondoskod-
hassunk takarítószemélyzet bevonásával. A vendégeket fo-
gadó anyakönyvvezetõ pedig a mai napig is maszkot és
kesztyût visel. Az esküvõi szertartáson részt vevõ vendé-
gek számának növelése attól függ, hogy a közeljövõben a
kormány fenntartja-e az általános óvintézkedéseket, köz-
tük a biztonságos védõtávolságra vonatkozó szabályt.

Június 12-tõl kezdõdõen egyébként már újra lehetõség
van arra is, hogy a szertartás során a párok pezsgõs fel-
szolgálást kérjenek. A felszolgáló azonban természetesen
a higiéniai elõírások betartása érdekében maszkot és kesz-
tyût visel.                                         (Szerzõ: Bruszel Dóra)

213 PÁR MONDTA KI A BOLDOGÍTÓ IGENT

– 2020. június 8-ig Nyíregyházán 213 pár mondta
ki a boldogító igent és mindössze 3 házasság köttetett
külsõ helyszínen. Összehasonlításképp, 2019. azonos
idõszakában: 196 házasságkötés volt, ebbõl 186 pár
házasságkötõ teremben, 10 pár külsõ helyszínen kö-
tött házasságot. Ebben az évben még 210 pár tervez
házasságot kötni a bejelentkezések alapján és ebbõl
külsõ helyszínre 18 pár szervezi a szertartást, amely-
nek megtartására 200 fõig most már van lehetõség a
kormány májusi döntése nyomán.

Idén is közösen emlékezett június 4-
én, a Nemzeti Összetartozás Napján a
városi és megyei önkormányzat, valamint
a megyei kormányhivatal. Ráadásul a jár-
ványügyi helyzetben is hagyományosan,
amit egy erre, a trianoni békediktátum
centenáriumának idõszakára érvényes
kormányrendelet tett lehetõvé. Új elem-
ként megnyílt (és még most is megtekint-
hetõ) egy fotókiállítás a Kossuth téren
„Hiszek egy hazában” címmel, mely
Janics Attilának az elcsatolt országrésze-
ken készült képeibõl áll. Majd a megye-
háza elõtt mondott beszédet dr. Kovács
Ferenc polgármester, Seszták Oszkár
megyei közgyûlési elnök és Román Ist-

ván megyei kormánymegbízott (képün-
kön), a megemlékezést Pregitzer Fruzsi-
na Jászai-díjas színmûvész éneke és sza-
valata, valamint a történelmi egyházak
képviselõinek ökumenikus imája, közös
szolgálata tette emelkedetté. Az elöljá-
rók megkoszorúzták a megyeháza falán
a régi országhatárokat formázó (átmene-
ti) emléktáblát, de a polgármester beje-
lentette: a város jövõre szeretne létrehoz-
ni a Hõsök terén egy méltó emlékmûvet,
melyre Nyíregyházán élõ szobrászok pá-
lyázatait várják. Zárásként a megyeháza
elsõ emeletén felavattak egy emléktáb-
lát, mely az igazságtalan szerzõdés 100.
évfordulójára emlékeztet.

NYIT A RÓZSAKERT SZABADTÉRI MOZI
A Rózsakert Szabadtéri Mozi 2020. jú-

nius 13-án, szombaton 20.30 órai kezdet-
tel, a Flashdance címû amerikai zenés
kultfilmmel nyit!

Jegyek elérhetõek a Móricz Zsigmond
Színház Szervezõ- és jegyirodájában, hét-
köznap 9–17 óráig, a vetítés elõtt a helyszí-
nen, valamint online a www.moriczszin-
haz.hu oldalon. Felhívják a romantikus nyári
mozis esték kedvelõinek figyelmét, hogy a

filmet a szabadtéri rendezvények megtar-
tására érvényben lévõ kormányrendelet be-
tartásával, minden 4. széket elfoglalva te-
kinthetik meg, két nézõ között három ülõ-
helyet üresen és a közvetlenül egymás mö-
götti ülõhelyeket szabadon hagyva!

A szabadtéri rendezvény során a nézõk
– a nézõtéren kialakított ülõhelyeken kívül
– a védõtávolságot kötelesek egymástól
megtartani!



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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EMLÉKEZÉS DR. JÓSVAI LÁSZLÓRA
A nagycserkeszi általános iskola

és a nyíregyházi Zrínyi Ilona Gim-
názium volt dr. Jósvai László tanári
pályafutásának két állomása. Halá-
lának 25. évfordulója alkalmából
idézzük fel az iskolaépítõ pedagó-
gus életét.

Tõsgyökeres nyíregyházi család-
ba született 1921. november 15-én.
A polgári fiúiskola elvégzését köve-
tõen az Állami Tanítóképzõ Intézet-
ben elemi népiskolai tanítói okleve-
let szerzett 1940-ben. Mivel egyhá-
zi énekbõl, templomi orgonálásból
és karvezetésbõl is tett vizsgát, kán-
tortanítónak nevezték ki a Siposbo-
korban lévõ evangélikus iskolába.
1944-ben katonai szolgálatra hívták be, hadifogságba
esett, 1946-ban tért haza a francia fogolytáborból. A
Siposbokorban lévõ központi és a körzeti iskolák igaz-
gatója lett. (Bundásbokorból, Siposbokorból és a hoz-
zátartozó 16 különálló bokortanyából hozták létre Nagy-
cserkeszt 1952-ben.) Énekkart, színjátszókört, tánccso-
portot szervezett és futballcsapatot is alakított, amely-
nek õ is oszlopos tagja volt. Közben fokozatosan önma-
gát is tovább képezte, így jutott el 1975-ben a doktori
disszertációjának a megvédéséig.

A Zrínyi Ilona Leánygimnázium-
nak 1957-ben igazgatóhelyettesévé,
majd 1958-tól igazgatójává nevez-
ték ki. Mivel a megnövekedett tanu-
lólétszámot a gimnázium Jósa And-
rás utcai épülete már nem volt ké-
pes befogadni, így sikerült elérnie,
hogy új épületet építsenek. Az 1962/
63-as tanév ebben az új, Széchenyi
utcai épületben vette kezdetét, ame-
lyet 1963-tól már fiúk is látogathat-
tak. Továbbra is szívügyének tekin-
tette a sportot, ahogyan õ fogalma-
zott: „nálunk a tanulás és a sport
édestestvérek”. A kötelezõ testneve-
lési órákon kívül legalább heti egy
alkalommal valamilyen sportfoglal-

kozáson kellett részt venniük a tanulóknak. Abban az
idõben az iskola tornatermét használták a Munkás tor-
nászai és a Spartacus röplabdázói is.

Jósvai 1980-ban vonult nyugalomba, de aktív maradt:
a megyei nyugdíjasklubok szövetségének elnökeként a
saját korosztályának lett fáradhatatlan szervezõje. A ki-
váló tanár és sportember 1995. június 6-án hunyt el.


