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ÚJ KIÁLLÍTÁSOK A MÚZEUMBAN, INGYENES NAPOKKAL

ÁLLATI JÓ TÁBOR

TELJES NÉZÕTÉRREL A SZÍNHÁZBAN
A Móricz Zsigmond Színház immár teljes nézõtérrel várja közönségét a Rózsakert

Szabadtéri Színpadon!
Június 27., szombat 20:30 Mamma Mia!, Rózsakert Szabadtéri Színpad Mozi –

Július 1., szerda 20:30 Így neveld a sárkányodat, Rózsakert Szabadtéri Színpad Mozi
– Július 3., péntek 20:30 Tesztoszteron, Rózsakert Szabadtéri Színpad (színdarab).

A szervezõk remélik, hogy augusztus 21-ig tovább laposodik a járványgörbe és
lazul a helyzet, tehát most mindent úgy készítenek elõ a Vidámság és Derû Országos
Seregszemléjére, mint a korábbi esztendõkben.

ÚJRA LÁTOGATHATÓ A VMKK ÉS VALAMENNYI TAGINTÉZMÉNYE
A Magyarország Kormánya által feloldott veszélyhelyzetre való tekintettel a min-

denkor hatályos egészségügyi és biztonsági elõírások fokozott betartásával a Váci
Mihály Kulturális Központ valamennyi tagintézményével együtt június 22-étõl a meg-
szokott nyitva tartással újra látogatható. Indul a tantermi elmetorna foglalkozás is
Kovács Éva felnõttképzési szakmai vezetõvel a VMKK-ban július 1-jén 14 órától; a
Pál Gyula Teremben pedig 12+12 címmel Madarassy György Tamás festõmûvész
tárlata tekinthetõ meg július 4-éig.

Elindult a Zoo-suli. 4 héten át heti turnusokban, egyszerre 10 helyszínen zajlik az állati jó tábor. A
táboroZOOk 10 fõs csoportokban, 1 hét alatt bejárják a Nyíregyházi Állatpark 35 hektáros terüle-
tét, betekintenek a kulisszák mögé és megismerik az ott élõ 5000 állatot. (F
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A Jósa András Múzeum is megnyitotta kapuit szokásos
nyitvatartási rendjével a nagyközönség elõtt. Az állandó
kiállítások mellett kéthetente új idõszaki bemutatókkal
jelentkeznek. Idõszaki kiállítások: „Gyógyító szerek, mí-
ves tégelyek”, Kapcsolódások. Állandó kiállítások: Ben-
czúr Gyula emlékkiállítás. Sárga Ördög. Nyíregyháza kato-
nasága. „Én elmentem a vásárba...”. „A Nyírség álmodója”.
Volt egyszer egy ember. Õsi mesterek nyomában. A Ben-
czúr téri intézmény 26-án,  27-én és 28-án ingyenes na-
pot hirdet a múzeum barátainak. Érdeklõdni, információ-
hoz jutni telefonon (06-42/315-722) vagy a múzeum hon-
lapjáról (www.josamuzeum.hu) lehet.

A VESZÉLYHELYZET IDEJÉN IS KIVÁLÓAN HELYTÁLLT NYÍREGYHÁZA
Kiválóan helytállt Nyíregyháza a veszélyhelyzet ide-

jén, a nyíregyházi operatív munkacsoport sokat dolgo-
zott a lakosság védelme érdekében. A város polgármes-
tere 117 esetben hozott döntést, miközben megszervez-
ték és biztosították a gyermekétkeztetést, az idõsek, a
fogyatékkal élõk segítése érdekében segélyhívó vonala-
kat mûködtettek. Mint elhangzott: a költségvetést módo-
sítani szükséges, de a város gazdasági helyzete továbbra
is stabil, a beruházások folyamatosak.

Hosszú hetek után szerdán elõször újra a megszokott
módon szervezhettek sajtótájékoztatót a városházán. Nyír-
egyháza polgármestere a veszélyhelyzet végén értékelte az
elmúlt hónapok történéseit. Dr. Kovács Ferenc kiemelte,
annak ellenére, hogy korábban nem találkozott még senki
hasonló helyzettel, a helyiek, az önkormányzat, a külön-
bözõ intézmények és cégek kiválóan helytálltak. Olyan in-
tézkedéseket kellett hozni, hogy a nehézségek a legkisebb
mértékben érintsék az embereket és a legkönnyebben le-
gyen túl mindenki ezen a helyzeten. A felkészültségnek és

a megelõzésnek is köszönhetõ, hogy Nyíregyházán nem
történt haláleset a koronavírus-járvánnyal összefüggésben.

OPERATÍV MUNKACSOPORT HELYBEN
– Nagyon komoly háttérmunka és összefogás jellemez-

te az elmúlt heteket – ismertette dr. Kása Brigitta, a nyír-
egyházi operatív munkacsoport vezetõje. Ez az együttmû-
ködés nemcsak az önkormányzati rendszerben, szélesebb
körben is megjelent. Nyíregyháza polgármesterére is na-
gyobb feladat hárult, 117 esetben hozott döntést, az ope-
ratív munkacsoporttal sokszor hétvégén is dolgoztak a la-
kosság védelme érdekében. Az operatív munkacsoport
készenlétben mûködik tovább.

STABILITÁS
A koronavírus-járványnak komoly gazdasági következmé-

nyei is vannak, ennek ellenére a költségvetés stabil és a be-
ruházások is folyamatosak, hangzott el a sajtótájékoztatón.

– Nincs veszélyhelyzet ezen a területen és a fejleszté-
sek is maradéktalanul folynak. Három körforgalom épül
ezekben a napokban, a csapadékvíz-rendszerünket bõ-

vítjük a Nyulastói csatorna megépítésével. Elkészült a
Kállay-kúria, folyamatban van az Atlétikai Centrum és a
Szindbád építése, a Bessenyei és Benczúr téren megkez-
dõdtek a befejezõ munkák a parkok, utak, járdák felújítá-
sával. Oroson az óvoda felújítása már hetekkel ezelõtt
elkezdõdött és a szeptemberi nyitásig elkészül. Sok min-
den történik, ami nagyon fontos a jövõ szempontjából,
városfejlesztési programunk nem állt le. Megy a tervezés
is, hiszen várhatóan év végéig az EU-val a szükséges meg-
állapodások megtörténnek és remélem, jövõ év elején in-
dulhat az új hétéves EU pályázati forrás felhasználása, il-
letve a kormánnyal való együttmûködés is. Tehát sok-sok
projektünk van, ami tervezés-elõkészület alatt van, sze-
retnénk folytatni, amit az elmúlt években sikeresen tud-
tunk megvalósítani – közölte dr. Kovács Ferenc.

A sajtótájékoztatón a polgármester megköszönte min-
denkinek a munkáját, akinek része volt a veszélyhelyzet-
ben a lakosság ellátásának biztosításában, s külön is a nyír-
egyháziak, valamint a helyi cégek, vállalkozások társa-
dalmi felelõsségvállalását.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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ÚJ MOBIL RÖNTGEN

ZÖLDHULLADÉK-GYÛJTÕ
PONTOT ALAKÍTOTTAK KI

Az önkormányzat a NYÍRVV Non-
profit Kft. közremûködésével a lakóte-
lepeken élõk számára is biztosítani kí-
vánja a lakókörnyezetben keletkezõ
zöldhulladék összegyûjtését és elszállí-
tását. A tapasztalatok szerint az ott élõk
rendszeresen ápolják, szépítik a környe-
zetüket, de az így keletkezõ zöldhulla-
dék kezelése nem volt megoldott.

A most bevezetett zöldhulladék-gyûj-
tés egyediségét az adja, hogy fa gyûjtõ-
kalodákba Big Bageket helyeznek, ami-
be a lakosság gyûjtheti a kizárólagosan
közterületeken, parkokban keletkezõ
zöldhulladékot (nyesedéket, leszakadt
gallyat, metszésbõl kikerülõ hulladékot).
A megtelt zsákokat az ürítés során gé-
pekkel emelik ki, majd helyükre üres Big
Bag kerül a kalodába. Mindezzel meg-
valósulhat egy tökéletes környezetbarát
körforgás.

Most  kísérleti jelleggel 6 zöldhulla-
dék-gyûjtõ pontot alakítottak ki a Jósa-
városban:

– Csaló köz 11-13-15. szám – nyugdí-
jasház és környéke,

– Május 1 tér 1–9. – Garibaldi utca –
Ószõlõ utca tömbbelsõ,

– Kodály Zoltán utca,
– Krúdy Gyula utca,
– Május 1 tér 10–14. szám,
– Ószõlõ utca 10 emeletesei.

A  következõ idõszakban pedig felmé-
rik, hogyan funkcionál, milyen mennyi-
ségû zöldhulladék keletkezik egy adott
idõszakban, s hogy milyen gyakorisággal
kell az ürítést elvégezni. A zöldhulladék
elszállítására rendszeres gyûjtõjárat kiala-
kítását tervezik, de amennyiben a lako-
sok azt észlelik, hogy megtelt a tároló,
telefonon vagy  e-mailben is kérhetik a
soron kívüli ürítést. A kísérleti idõszak
letelte után a kezdeményezést kiterjesz-
tik a többi lakótelepi városrészre is. A cél
az, hogy a lakosságot így is segítsék köz-
vetlen környezetük gondozásában, hiszen
együtt, összefogva hatékonyabban tehet-
jük szebbé városunkat. (x)

36 millió forintos mobil röntgenkészüléket vásárolt a
Jósa András Oktatókórház alapítványa a helyi vállalko-
zók adományaiból. Az új eszköz segítségével a betegágy
mellett tudják elvégezni a vizsgálatokat, ez pedig nagy
segítség a járvány idõszakában, illetve a súlyos betegek-
nél. A koronavírus kapcsán egyébként Szabolcs-Szatmár-
Bereg megye az egyik térség a három közül, ahol nem
történt haláleset a járvány miatt.

– Nagyon jó érzés az, hogy egy olyan eszköz megvá-
sárlásával tudtunk segíteni a városnak, ami nemcsak a
vírushelyzetben jelent nagy segítséget, hanem a minden-
napokban is  – emelte ki Humicskó István helyi vállalko-
zó, a gyûjtés másik ötletgazdája, Dudás László mellett.

A KÓRHÁZ DÖNTÖTT A GÉPRÕL

Az összeget a kórház alapítványa kapta és a szakembe-
rekre bízták, hogy milyen készüléket vásároljanak az ado-
mányból. A gyûjtést szervezõk azt is kiemelték, a jövõben
is szeretnék segíteni az egészségügyi intézményben dol-
gozók munkáját. Azért döntöttek végül a mozgatható, di-
gitális röntgen mellett, mert a fertõzõ betegeket el kell kü-
löníteni a többi betegtõl, így õket nem tudják a beépített
nagy kapacitású röntgenkészülékekhez vinni. Az eszközt
nemcsak a járvány idején tudják használni, vannak olyan
súlyos állapotú más betegek, akiket szintén nem lehet egy
adott osztályról elmozdítani, nekik a helyszínen kell elvé-
gezni a felvételeket, leggyakrabban a mellkasröntgent.

– Az egészségügyben készenlétben kell, hogy legyünk.
Az elmúlt idõszakban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kórházak és Egyetemi Oktatókórház egész telephelyén
1391 ágyat tettünk szabaddá COVID-ellátásra. Ennek egy
megfelelõ számú részét kellett lélegeztetésre alkalmassá
tenni, tehát biztosítani az oxigén- és orvosi gázellátást.
Csak egy példa: a teljes sebészeti tömböt ki kellett üríteni
ahhoz, hogy ezt az ágyszámot képesek legyünk biztosí-
tani. Ennek most a 80 százalékát folyamatosan visszaál-
lítjuk – közölte dr. Adorján Gusztáv, a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház fõigaz-
gatója.

Dr. Francz Mónika kuratóriumi elnök, dr. Adorján
Gusztáv fõigazgató a helyi vállalkozókkal

Jászai Menyhért alpolgármester, Nagy Szabina önkormányzati képviselõ és Petró
Árpád ügyvezetõ

BALLAGÓK FÁJA
84 darab facsemetét ajándékozott a Nyíregyházi Tan-

kerületi Központ a fenntartásában mûködõ iskoláknak.
Mivel idén hagyományos ballagást nem lehet szervezni,
ezzel szeretnének a jövõben emlékezni az idei tanév nyol-
cadik osztályos tanulóira. A Nyíregyházi Móra Ferenc
Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézménye is kapott a
hársfacsemetébõl.

A pandémia miatt a legtöbb általános iskola csak online
módon tudta elbúcsúztatni a végzõs nyolcadik osztályos ta-
nulókat. Ország- és városszerte is más-más módszert vá-
lasztottak az intézmények. Volt, ahol az udvaron tartották
az ünnepséget, és csak szigorúan a szülõk lehettek jelen, de
olyan intézmény is akadt, ahol csak a végzõs diákok vehet-
tek részt a ballagáson. A Nyíregyházi Móra Ferenc Általá-
nos Iskola Petõfi Sándor Tagintézményében is online balla-
gást tartanak, de a bizonyítványokat múlt héten vehették át
a végzõsök az iskola udvarán. A megfelelõ védõintézkedé-
seket szem elõtt tartva csak két kísérõ lehetett jelen az ün-
nepségen, amelyen elültettek egy hársfacsemetét is.
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INDIA NYÍREGYHÁZÁRA KÖLTÖZIK!

Egyedi. Különleges. Megismételhetetlen. Leginkább
ezekkel lehetne jellemezni a Nyíregyházi Állatpark fej-
lesztéseit és az ott dolgozók kerítésen belül és azon kívül
zajló tudományos munkáját, amelynek köszönhetõen (is)
szinte minden hónapban új jövevényekrõl számolnak be.
Ezeket az állatokat pedig nem is akármilyen környezet-
ben mutatják be a látogatóknak. A fejlesztéssorozat foly-
tatódik, várhatóan év végére elkészül az India-ház is.

Újabb látványossággal bõvül az ország egyik leglá-
togatottabb turisztikai attrakciója. Több mint 800 mil-
lió forintos, százszázalékos támogatású TOP-os pályá-
zatnak köszönhetõen India-ház és Madárröpde létesül
a Nyíregyházi Állatparkban. Ez a Zöld Piramis „kistest-
vére” lesz, 1000 négyzetméteren India állatvilágát mu-
tatja majd be.

– A Nyíregyházi Állatparkban az elmúlt idõszakban
geográfiai állatbemutatókat hoztunk létre, ezzel pedig rit-
kák vagyunk Európában, hiszen tulajdonképpen csopor-
tosítva mutatjuk be az itt lakókat, egy-egy földrész élõvi-
lágát. Eljött az idõ, hogy jobban koncentráljunk az indiai
állatainkra is, õk most egy nagyon hangulatos, többcélú
állatházat kapnak.

ÚJ TENGERVIZES MEDENCE
Az India állatvilágát bemutató épületben helyet

kap(nak):
– egy 60 férõhelyes „Látogatótér”, amely attraktív,

többfunkciós oktató- és közösségi tér lesz egyben, élõnö-
vényes dekorációval, mûsziklákkal és terráriumokkal,

– egy páncélos rinocérosz bemutató tér; a tengerparti
táj a mangrove parttal és cápamedencével. A 150 négy-
zetméteres „Orrszarvú bemutató” teremben középen egy
30 négyzetméteres medence épül,

– „szárazföldi teknõs bemutatók”, amelyek a látoga-
tótér két oldalán lesznek elhelyezve. A déli napsugárzást
felülvilágítókon keresztül kapja majd az 5 db minimum
10 négyzetméteres terrárium,

– egy „Szirtcápa-mangrove bemutató”, amelynek 1/3-
án mangrove mocsár, míg 2/3-án tengervizes medence
kap helyet. A látogatók számára a medence felszíne teljes
egészében látható lesz, amely egy tengerparti életképet
mutat be. A látogatók lejuthatnak a medence alsóbb szint-
jére, ahonnan a víz alatti látvány is eléjük tárul akril panel
betekintõkön keresztül.

KOMPLEX FEJLESZTÉSI PROGRAM

– A Nyíregyházi Állatparkban egy komplex fejlesztési
programot indítottunk, amelybõl már több elem meg is va-
lósult, gondoljunk csak a látogatócentrumra, a Hotel
Pangeára, a sétányokra, vagy éppen a hópárduckifutóra,
most pedig folytatódik az India-házzal. Ez egy újabb att-
rakció lesz, amelynek a raktár része várhatóan már július
elsõ felére elkészül, a teljes épületet pedig reményeink sze-
rint jövõ tavasszal meg tudjuk nyitni a látogatók elõtt – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az India-ház látványterve

ÉLETMENTÕ BEAVATKOZÁS A GORILLÁN

Életmentõ beavatkozást hajtottak végre a Nyíregyházi Ál-
latpark nyugati sarkvidéki gorilláján. Egy hatalmas méretû
tályog volt az állat nyelvgyökében, ami már oly nagyra nö-

vekedett, hogy nemcsak a táplálkozást, de a légzést is nagy
fokban veszélyeztette. Az orvosok eltávolították a tályog
tartalmát, így a probléma akut megoldást kapott. A baktéri-
umtenyésztés után megkezdõdött egy antibiotikum-kúra,
ami néhány nap után sikerre vezetett. Djumbha, a nyíregy-
házi gorilla hím most már elégedetten falatozik kifutójá-
ban. A beavatkozás kockázata igen nagy volt, hiszen a fõ-
emlõsök altatása sosem egyszerû, de mint utóbb kiderült,
az igazi problémát késõbb tapasztalták a gondozók, hiszen
Djumbha nagyon jó érzékkel válogatta ki a finomságok közül
a neki nem tetszõ antibiotikumokat, ezért hosszú kísérlete-
zés után mindig más-más, nagyon erõs ízû és szagú kokté-
lokban oldották fel a gyógyszert, hogy az állat szervezetébe
bejusson a megfelelõ mennyiségû hatóanyag.
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MÁR HÁROMSZÁZAN IGÉNYELTEK HÁZHOZ MENÕ LOMTALANÍTÁST!
Nyíregyházán minden évben hagyomány volt, hogy a

lakosok április egy kijelölt szombatján a lomtalanítási táb-
lával ellátott helyekre, illetve a családi házban élõk az
ingatlanuk elé kihelyezhették lomjaikat, és azokat az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. elszál-
lította. Idén azonban változott a rendszer: nem lehet a
közterületekre a lomokat lerakni; a szolgáltató munka-
társai az egyéni igényekhez igazodva, elõre egyeztetett
idõpontban szállítják el azokat. Megyei szinten az újra-
indult lomtalanítástól eddig 300 regisztráció érkezett a
társasághoz, ebbõl Nyíregyházát érintõ 180.

A lomtalanításra való bejelentkezés idén március elsejé-
vel indult el, de aztán azt a járványügyi helyzet miatt leál-
lították, majd június 15-étõl újraindították. A megye lako-
sainak tehát ekkortól van lehetõségük újra regisztrálni az
áthelyezett lomtalanítási idõpontokra. A bejelentkezést jú-
lius 31-éig tehetik meg az alábbi elérhetõségek egyikén:

• honlapon: www.eakhulladek.hu/ugyfelszolgalat/
telepulesek menüpont alatt a vevõkód megadását
követõen a településnél megjelölt idõpontokra re-
gisztrálva,

• e-mailben: lomtalanitas2020@eakhulladek.hu címen,
• telefonon: az ÉAK Nonprofit Kft. lomtalanítás-be-

jelentõ telefonos ügyfélvonalán, 06-42/594-531,
• személyesen: a 4400 Nyíregyháza, Bokréta utca 22.

szám alatti központi telephelyen.

A lomtalanítás körzetenként változó idõpontban törté-
nik. Minden körzetben 3 idõpontból tudnak a városlakók

során a lom maximális mennyisége ingatlanonként együt-
tesen 2 köbméter lehet és ezek kizárólag az ingatlan te-
lekhatárán belül (kapun belül) helyezhetõk el.

Jelenleg a regisztráció idõszaka zajlik, egészen július
31-éig. A tényleges lomtalanítás tehát ezen idõszak után
valósul meg, elõre meghatározott napon.

Az elszállított lom hulladék a Regionális Hulladékke-
zelõ Központokba kerül, ahol mûszaki védelemmel ren-
delkezõ depóniában ártalmatlanítják.

 
BÁRMIKOR LEADHATJÁK

 
A házhoz menõ lomtalanításon túl a városlakóknak ter-

mészetesen más lehetõségük is van arra, hogy megszaba-
duljanak feleslegessé vált holmijaiktól:

– Igénybe tudják venni a társaság hulladékudvarait
(Nyh., Kerék u. 1. és Korányi u. 3.) a megfelelõ szabályok
betartása mellett (pl.: rendelkeznek hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatási szerzõdéssel, azaz fizetnek hulladék-
szállítási díjat stb.). Itt csak háztartási mennyiségben ad-
hatnak át hulladékot.

– Leadható a feleslegessé vált, de még használható lom
az Újrahasználati és Tájékoztató Központban (Nyh., Ke-
rék u. 1.) is térítésmentesen, így más még tudja használni,
nem válik belõle hulladék.

– A Regionális Hulladékkezelõ Központba is beszállít-
ható kezelési díj megfizetése mellett, illetve elszállítását
az ingatlantulajdonosok külön szolgáltatásként is tudják
igényelni.                                           (Szerzõ: Bruszel Dóra)

választani, ezekbõl egy minden esetben hétvégére esik. A
tényleges lomtalanítási idõpont meghatározása pedig a
belsõ járattervek figyelembevételével történik.

JÚLIUS 31-E UTÁN VALÓSUL MEG

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
arról tájékoztatta szerkesztõségünket, hogy a szolgáltatás

LOMTALANÍTÁSKOR ÁTADHATÓ HULLADÉK:

• bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, szõnyeg, mat-
rac stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban,
• mûanyag medence, játékok, textil, ruhanemû zsá-
kolt, dobozolt, kötegelt állapotban,
• háztartásonként maximum 4 db személygépkocsi-,
kerékpár-, illetve motorkerékpár-gumi.

Fotó: archív
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Nyíregyháza öt épületének energetikai korszerûsítése valósult meg

Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Építôipari és Környezetvé-
delmi-Vízügyi Szakgimnáziuma

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 627,23 millió forint, 100% támogatási intenzitású, vissza nem
térítendô európai uniós támogatásból valósította meg a TOP-6.5.1-16-NY1-2017-00004 azonosítószámú, „Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerûsítése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál IV. ütem” címû
projektjét.

A fejlesztések célja a hatékonyabb energiahasználat és a racionálisabb energiagazdálkodás elôsegítése volt.
A korszerûtlen épületek modernizációjának eredményeként az energiára fordítandó költségek jelentôsen csökkentek.
A felújítási munkák külsô homlokzati hôszigetelést, külsô nyílászárók cseréjét, a fûtés korszerûsítését, illetve napelemek
telepítését foglalták magukban.
A fejlesztés keretében az alábbi intézmények újultak meg:

A beruházás megvalósítása hozzájárult az üvegházhatású gázok kibocsá-
tásának csökkentéséhez.

A projekt utolsó mozzanata volt egy képzés lebonyolítása, amely kereté-
ben az energetikai beruházással érintett épületek állandó használói felvi-
lágosítást kaptak az alkalmazott energetikai megoldásokról, a helyes üze-
meltetés szabályairól, valamint a beruházás pozitív környezeti hatásairól.

Albérlôk Háza

Bem József Általános Iskola Gárdonyi Géza Tagintézmény

Éjjeli Menedékhely

Sója Miklós Görögkatolikus Általános Iskola
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Több jelzés is érkezett szerkesztõségünkbe a sóstói
nyitott kerékpársáv kialakítása kapcsán. Bár a fejlesztés
abban az értelemben nem újszerû, hogy több példa is
van már hasonlóra városszerte (országszerte, a nagyobb
városokban pedig még több), de mivel a turisztikai cent-
rum fontos részét érinti, kérdések merültek fel. Az aláb-
biakban az önkormányzat pályázatok és projektmenedzs-
ment referatúrája, közlekedési mérnök, rendõrségi és
KRESZ-szakértõ bevonásával próbáltuk összefoglalni,
miért elõnyös bizonyos esetekben ez a megoldás. Külö-
nösen, ha jól, odafigyelve használjuk.

Már beszámoltunk róla, hogy Nyíregyháza önkormány-
zata közel bruttó 41 millió forint, 100%-os, vissza nem
térítendõ támogatást nyert a „Kerékpárút és csomópont
fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem” címû uniós pá-
lyázat keretében kerékpáros létesítmények megvalósítá-
sára. A fejlesztések – melyek mûszaki átadás-átvételi eljá-
rásai május végén sikeresen lezárultak – két projektelem-
re bonthatók.

KERÉKPÁRÚT A KEMECSEI MENTÉN

Egyrészt a Kemecsei út – Vénusz utcai csomópontban
gyalogos átvezetés, gyalogos járdakapcsolat valósult meg
a két buszmegálló között, illetve a Korányi Frigyes utcán
és a Blaha Lujza sétányon meglévõ kerékpárút tovább
vezetéseként, önálló elválasztás nélküli gyalog- és kerék-
párút épült a Kemecsei út mentén egészen a Fürdõ utcáig.
Ez – mondhatni – egyértelmû helyzet: mivel nagyjából 71
kilométeres a hálózat Nyíregyházán, mindenki ismeri.

KERÉKPÁROSBARÁT TELEPÜLÉSRÉSZ

Másrészt a Kemecsei út mentén a Fürdõ utcáig meg-
épülõ önálló elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút foly-
tatásaként a Fürdõ utcán teljes hosszában nyitott kerék-
pársávot jelöltek ki (festettek fel) mindkét menetirányban.
Ezen túlmenõen a Fürdõ utca két oldalán elhelyezkedõ
területen kerékpáros létesítményeket alakítottak ki, amely-
nek részeként kerékpárosbarát településrész alakult ki
Sóstógyógyfürdõn, a Kemecsei út – Igrice csatorna –
Berenát utca által körbe határolt területen, ahol „30 km/h
Zóna” forgalomcsillapított terület kijelöléssel váltak az
utcák biztonságos kerékpáros közlekedésre alkalmassá.

EZ VOLT A LEGOPTIMÁLISABB

A fent megnevezett terület egy jellemzõen üdülõkörnye-
zet, mely nagy turisztikai forgalomvonzó hatással bír. Sok
turista kerékpárral közlekedik, így a fejlesztés elõnyben ré-
szesíti ezt a formát. Tekintettel arra, hogy a meglévõ burko-
latszélességek, illetve a területi forgalomnagyságok szab-
vány szerint megengedik a nyitott kerékpársáv alkalmazá-
sát – nagyobb mértékû épített  elemek nélkül – a mûszaki-
gazdasági szempontokat is figyelembe véve a nyitott ke-
rékpársáv létesítése volt a legoptimálisabb választás.

KERÉKPÁRSÁV ÉS NYITOTT KERÉKPÁRSÁV

A KRESZ megkülönbözteti a kerékpársáv és a nyitott
kerékpársáv használatát, illetve jelölését az alábbiak sze-
rint. Kerékpársávot – mellette lévõ forgalmi sáv irányával
azonos irányú kerékpáros forgalom számára – olyan la-
kott területen lévõ úton lehet kijelölni, ahol a forgalmi sá-
vok mellett erre a célra legalább 1,25 méter széles burkolt
útfelület áll rendelkezésre. Nyitott kerékpársávot olyan
lakott területen lévõ, 50 km/h-nál nem nagyobb megen-
gedett sebességû úton lehet kijelölni, ahol kerékpársáv
kijelölése lenne indokolt, de a rendelkezésre álló hely azt
nem teszi lehetõvé, és ahol a teherforgalom aránya nem
számottevõ. Kerékpársáv meghatározása: az úttesten út-

NYITOTT KERÉKPÁRSÁV SÓSTÓN: JÓL HASZNÁLVA BIZTONSÁGOS
burkolati jellel kijelölt – kerékpárosok egyirányú közleke-
désére szolgáló – különleges forgalmi sáv. Az úttest többi
részétõl sárga folytonos vonal választja el. Nyitott kerék-
pársáv: az úttesten útburkolati jellel kijelölt – kerékpár és
különleges esetekben (az egymás mellett történõ elhala-
dáshoz szükséges hely biztosítása érdekében) jármû egy-
irányú közlekedésére szolgáló – különleges forgalmi sáv.

Az útburkolati jeleknél említi a KRESZ, hogy: a nyitott
kerékpársávot – amely a kerékpárosok közlekedésére ki-
jelölt sáv – az úttesten felfestett fehér színû szaggatott vo-
nal és kerékpárt mutató burkolati jel is jelzi.

Az alábbi ábra mutatja a kerékpársávra és a nyitott ke-
rékpársávra vonatkozó szabályok közötti különbséget:

(ábra: internet)

A nyitott kerékpársáv nemcsak besorolás céljából ve-
hetõ igénybe, azon más jármûvek is közlekedhetnek, de
csak, ha az egy irányban vagy egymással szemben közle-
kedõ jármûvek egymás mellett történõ elhaladása ezt szük-
ségessé teszi. Elég kacifántosan fogalmazza meg a sza-
bály ezt a mondatot, de hétköznapi nyelvre lefordítva ez
gyakorlatilag a kitérés, kikerülés és elõzés eseteit öleli fel.

Helyes magatartás: egymással szemben közlekedõ
jármûvek egymás mellett történõ elhaladása, kerék-

párosok zavartatása nélkül

A jobbra bekanyarodást a nyitott kerékpársávról kell
végrehajtani. A kerékpáros balra bekanyarodásra történõ
felkészülés céljából, vagy ha a nyitott kerékpársáv meg-
szûnik, a nyitott kerékpársávot elhagyhatja. A jobbra tar-
tás szempontjából – ok nélküli – folyamatos haladásra ez
a terület nem vehetõ igénybe. (A taxi például az alábbi
képen szabálytalanul halad a nyitott kerékpársávon.)

Helytelen magatartás: indokolatlan nyitott kerékpársáv
használat

A KERÉKPÁROSOKÉ AZ ELSÕBBSÉG
A manõverezés célú kerékpársávra történõ ráhajtás köz-

ben az irányváltoztatás szabálya alapján az ott tekerõ ke-
rékpáros elsõbbséggel rendelkezik. A nyitott kerékpársáv
használatakor a jármûvek a kitérés manõvere közben a
kerékpárosok mögé húzódhatnak be, és csak akkor ha-
ladhatnak tovább, amikor ez biztonságosan megtehetõ.
Ha viszont nincs kerékpáros a gépjármû elõtt, akkor a ke-
rékpársávon nyugodtan tovább lehet haladni szembõl ér-
kezõ jármûnek.

(Fotó: internet)

EGYETLEN FORGALMI SÁV

A Fürdõ utcán középen egyetlen forgalmi sáv található,
a két szélre pedig fel lett festve a nyitott kerékpársáv. Itt a
jármûvek a forgalmi sávban haladnak mindaddig, amíg
szembõl másik jármû nem érkezik. Ekkor a nyitott kerék-
pársáv igénybevételével térnek ki egymás elõl. Értelem-
szerûen ilyen forgalomtechnikai megoldást ott lehet al-
kalmazni, ahol relatíve kevés jármû közlekedik és az adott
útszakasz forgalomcsillapítása a cél.

A Fürdõ utcán kialakított megoldás nem egyedi

A VÁROS TÖBB PONTJÁN

A városban több ponton is találkozhatunk ezzel a típu-
sú kerékpáros létesítménnyel úgy, mint a Búza utcán, a
Keleti Márton utcán, a Fészek utcán, vagy a Legyezõ ut-
cán, de az országban is elterjedt, leginkább a nagyváro-
sokban (pl. Budapest, Debrecen, Miskolc stb.) történõ ki-
alakítása jellemzõ, sõt, számuk folyamatosan nõ, egyre
több helyen találhatóak meg. Ezen típusú kerékpárforgal-
mi létesítményeknek a KRESZ szabályainak figyelembe-
vételével történõ használata jellemzõen visszaigazolja a
nyitott kerékpársáv megvalósításának helyességét, és a
biztonságos kerékpáros közlekedés lehetõségét.

„ALAPVETÕEN JÓ DOLOG – ODAFIGYELÉSSEL”
A témával kapcsolatban megkérdeztünk egy elismert

gépjármû szakoktatót is. Tar Béla szerkesztõségünknek
azt mondta: jó dolog a nyitott kerékpársáv, csak odafi-
gyelést igényel minden fél részérõl. – Ugyanis, ha pél-
dául egy autós, egy normális útszakaszról érkezve, ru-
tinból vezet és nem kellõ odafigyeléssel közlekedik egy
nyitott kerékpársávnál, akkor baj is lehet belõle. Egyéb-
ként pedig alapvetõen jó dolog ez, mert így a kerékpá-
rosok eleve biztonságosabb helyzetben vannak, hiszen
egy jól látható vonallal „el vannak választva”. Fontos
hangsúlyozni, hogy a számukra nyitott sávot az autó-
val közlekedõk csak a szembejövõ gépjármû elõli kité-
réskor vehetik igénybe. Viszont a jobbra kanyarodás-
nál igénybe kell venni, azt a kerékpársávról kell végre-
hajtani. Egyre több ilyen lesz, lehet mindenhol, úgy-
hogy érdemes ehhez is hozzászoknunk.

JÓK A RENDÕRSÉG TAPASZTALATAI
– A kerékpárosok a közlekedés egyik legvédtele-

nebb résztvevõi, így az õ védelmük érdekében a rend-
õrség támogat minden olyan kezdeményezést, mely
a kerékpáros közlekedés biztonságát növeli, illetve a
kerékpáros balesetek számának csökkenéséhez vezet
– hangsúlyozta kérdésünkre Morvai Szabolcs rendõr
alezredes, a Nyíregyházi Rendõrkapitányság Közle-
kedésrendészeti Osztályáról. – Az utóbbi években
Nyíregyháza városában számos kerékpáros létesít-
mény épült, illetve került kialakításra, mely a kerék-
páros közlekedõk biztonságát szolgálja. A cikkben
említett és legutóbb a Fürdõ utcában kialakított nyi-
tott kerékpársáv tekintetében a rendõrség tapasztala-
tai jónak mondhatóak, szerencsére itt közlekedési
baleset miatt még nem kellett rendõri intézkedést kez-
deményezni. Remélhetõen a felelõsségteljes, szabály-
követõ magatartással valamennyi jármûvezetõ jól fog
alkalmazkodni a „megváltozott” útszakaszokhoz, és
ezáltal is csökkenhet a személyi sérüléses közúti köz-
lekedési balesetek száma városunkban.

(Fotó: internet)



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

„LEVEGÕRE A GYERMEKKEL!” A LEÁNYEGYLET
SÓSTÓI NYARALTATÁSI AKCIÓI 1.

Miután világszerte felismerték a nyári gyermeküdül-
tetések jótékony hatásait a közegészségügyre, hazánk-
ban is igyekeztek olyan telepeket létrehozni, ahol
szegénysorsú gyerekek számára biztosítottak nyaralási
lehetõséget. Nyíregyházán ennek a mozgalomnak az
élére a Kégly Szeréna által 1907-ben alapított Városi
Leányegylet állt. Az egylet tagjai már a kezdetektõl szí-
vükön viselték a szegény gyermekek sorsát: „a leány-
egyesületet mindenki úgy ismeri, mint egy rokonszen-
ves, kedves társaságot, mely bájos mulatságokat rendez,
jön-megy, agitál, szeretetreméltóan zsarolja a társadal-
mat azért, hogy száz szegény gyermeket a téli idõben jó
és tápláló ebéddel, részben reggelivel ellásson”.

A leányegylet 1911-ben határozta el, hogy ezekrõl a
gyerekekrõl nyaranként is gondoskodni fog. Kibérelték
a sóstói szódagyár épületét, amelynek két szobáját há-
lóteremmé alakították. Itt helyezték el azt a 12–14 gye-
reket, akik háromhetes turnusokban teljes ellátásban ré-
szesültek, élvezték a Sóstói-erdõ friss levegõjét és a szi-
kes tó vizét. Három hét után testben és lélekben meg-
erõsödve tértek haza otthonaikba és adták át helyüket
az újabb gyerekcsapatnak.

Mivel akciójuk sikeresnek bizonyult, a nyaraltatáso-
kat rendszeressé tették és szerették volna, ha egy erre a
célra épült lakban több gyereket is fogadhatnának. Eh-
hez egy terület átengedését kérték a várostól. A Nyírvi-
dék szerzõje is lelkesen támogatta tervüket: „ha a példa

ragadós, ha utánzásra talál; ha az ország városai lassan-
ként saját ügyüknek fogják tekinteni a gyermeküdülés
kérdését: ki tudja, nem-e innen Nyíregyházáról indul ki
egy oly megoldása a szociális problémák egyikének,
melyet magáévá tesz majd az egész mûvelt világ”. Az
álmuk 1914-ben vált valóra, amikor Nemes Sándor
mérnök tervei alapján, Király Sándor és Baruch Jenõ fel-
ügyelete alatt, Szuchy József és Szuchy János építési
vállalkozók felépítették a 30 méter hosszú és 10 méter
széles, kilenc szobával és 50 négyzetméteres terasszal
rendelkezõ gyermeküdülõt, amelyet késõbb a leányegy-
let alapítójáról Szeréna-laknak neveztek el.
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Major József (10. sz. vk. önkormányzati

képviselõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. július 2.,  17.00–19.00 óra.

Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola,
Móra terem, Fazekas J. tér 8.

A Jókaisok lehettek az elsõk, akik birtokukba vehették
a szigligeti tábort. Nagyon várták már a diákok, hogy
újra együtt lehessenek, hiszen mindenkit megviselt a ví-
rus által kialakult helyzet. Már az indulásnál érezhetõ
volt, hogy nagyon izgatottak. Minden rendben volt az
úton, zökkenõmentesen megérkeztünk a táborba. A gye-
rekek nagyon gyorsan elfoglalták a szállásukat, és elkez-
dõdött a várva várt tábor.

Az idõjárás sajnos nem kedvezett, de szerencsére rugal-
masan megoldódott a programok átszervezésével. Amit ez-
úton is szeretnék megköszönni a vezetõségnek, támogatta
a táborvezetõnket abban, hogy maximális élményt bizto-
sítson a gyermekeknek.

Érdekes volt a Sümegi vár látogatása, a balatonedericsi
Afrika Múzeum rengeteg új információt és élményt adott.
A kalózhajó vezetése is izgalmas esemény volt Keszthe-
lyen. Tihany nevezetességeit is megnéztük, és persze a
levendulafesztivál is nagyon sok újdonságot prezentált a
diákok számára.

Mindent nagyon szépen köszönünk, a remek szerve-
zést, a gyerekek nagyon jól érezték magukat.

Jövõre is részesei szeretnénk lenni a tábor által nyúj-
tott élményeknek!

Tisztelettel: Ballai Henriett,
a Jókai Mór Református Általános Iskola pedagógusa

Kelt: Nyíregyháza, 2020. 06. 21.

Június 16-án ismét megnyitotta kapuit az önkor-
mányzati Szigligeti Gyermeküdülõ, melynek idén elsõ
lakói a Jókai Mór Református Általános Iskola diákjai
lehettek.

Bár az idõjárás nem mindig kedvezett a felhõtlen nya-
ralásnak, a színes programok, az eseménydús kirándu-
lások és a szigligeti tábor utánozhatatlan hangulata fe-
ledtette mindezt a gyermekekkel és a pedagógusokkal
egyaránt.

Ballai Henriett, a Jókai Mór Református Általános Is-
kola pedagógusa így fogalmazta meg élményeiket a sze-
zonnyitó, a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett tá-
borral kapcsolatosan:

Jókaisok kezdték a szigligeti táborozást


