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A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. tájékoztatja tisztelt vendégeit, hogy a Júlia Fürdõ 25 mé-
teres úszómedencéjét (igénybe vehetõ egész nap, illetve úszójegy ellenében 6–8 órá-
ig) 2020. július 29-én újból üzembe helyezte. A medencét a társaság elõre nem látott
problémák miatt 2020. július 9-én lezárta, a hiba elhárítását pedig azonnali hatállyal
megkezdte. Az úszómedence külsõ szerkezetén a szükséges javítási munkálatok
elvégzését követõen a medence újból üzemeltethetõ, a késõbbiekben szükséges
szakértõi vizsgálatok már nem indokolják a medence üzemen kívül tartását.

ÚJBÓL FOGADJA A VENDÉGEKET
A JÚLIA ÚSZÓMEDENCÉJE!

TÖBB MINT JÁTSZÓTÉR

Tavaly adták át – Barnamezõs önkormányzati beruházás
részeként, azóta pedig teljesen belakták a gyerekek – a Vay
Ádám laktanya felújított területét, ahol pihenõligetet, ját-
szóteret és KRESZ-parkot hoztak létre, emellett 332 fát és
13 200 cserjét ültettek el. A játszótér közelében mosdó
található, de korszerûsítették a közvilágítást is, valamint
térfigyelõ kamerarendszert építettek ki. A volt parancsno-
ki épület egy közel 900 négyzetméteres, kétszintes Tech-
nológiai Transzferközponttá alakult át.

BÕVÜLÕ KAPACITÁSOK A CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSÉHEZ
 
Nemrégiben egy sajtótájékoztató keretében beszámol-

tak róla, hogy az önkormányzat az elmúlt szûk évtized-
ben bõ kétmilliárd forintot fordított a belvízprobléma mér-
séklésére, több program keretében, számos helyszínen. S
bár a hirtelen lezúduló esõ lokálisan bármikor okozhat
nem kivédhetõ, átmeneti nehézségeket, a városházi  pá-
lyázatok és projektmenedzsment referatúrától azt kérdez-
tük, jelenleg milyen fejlesztések zajlanak.

Az önkormányzat 100%-os, vissza nem térítendõ támoga-
tást nyert a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyír-
egyházán” címû pályázat megvalósítására, melynek  célja a
belterületi csapadékvíz-elvezetési rendszer továbbfejlesztése,
a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása,
a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének
csökkentése.  Ennek részeként a Nyulastói csatorna rekonst-
rukciója javában zajlik mederbõvítéssel, mederburkolással, a
befogadó mûtárgyak kiépítésével, s lehetséges befogadójául

szolgál a Westsik Vilmos utca felõl érkezõ csapadékvíznek –
sokat segítve a nyírszõlõsieknek. Folyamatban van a Csemete
utca csapadékvíz-elvezetõ hálózatának kiépítése zárt csator-
nával, záportározóval és nyílt árkos elvezetéssel. Az új háló-
zat kapcsolódni fog a korábban elkészített csapadékhálózat-
rekonstrukcióhoz, amely a Tünde, az Alma, a Lujza és a Tüzér
utcán halad keresztül. Az Igrice (VIII/1.) fõfolyás Berenát ut-
cától északra esõ részének kapacitásnövelése is tart me-
derburkolással és mederkotrással, mellyel javul a vízszállí-
tó képessége. Az Igrice csatorna a belváros és a település
keleti felének  vízelvezetését biztosítja. E kivitelezések össz-
értéke bruttó 655 millió forint, várható befejezésük augusz-
tus-szeptember. Ám januárra már elkészült a program ré-
szeként – lokális vízelvezetési problémákat megoldva – az
Alma utca csapadékvíz-elvezetésének rekonstrukciója a
Málna utca és a Rezeda utca között, a Kökény utca 75. és
115. szám környékén az elöntést mentesítõ csapadékvíz-
átemelõk építése, utóbbi helyszínen záportározóval.

FEHÉR OROSZLÁNKÖLYKÖK SZÜLETTEK!
Ritka színváltozatú nagymacskák, fehér oroszlánok szü-
lettek a Nyíregyházi Állatparkban. A 4 hetes utódok hét-
fõn egy állatorvosi vizsgálat keretében mutatkoztak be

a nagyközönségnek, ahol a testtömegmérés mellett az
aktuális vakcináikat is megkapták.

Látványos a Nyulastói csatorna rekonstrukciója
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MODERN FUNKCIÓKKAL SZÜLETIK ÚJJÁ

Egyre látványosabb a Bocskai utca – Kálmán utca sar-
kán életveszélyessé vált épület újraéledése. A helyi vé-
dettséget élvezõ, de teljesen leromlott állagú házon a
munkálatok az épület 3. szintjének zsaluzásával, a tetõ-
téri szinten a falak és pillérek betonozásával folytatód-
tak, jelenleg az épület homlokzatának falazása és a kert
területrendezése történik.

Mint ismert: a korábban az utcakép szerves részeként a
múltat õrzõ, de romossá vált épület egy önkormányzati
projekt keretében újul meg teljesen. A városvezetés szá-
mára elsõdleges az épített örökség megõrzése, ennél a
háznál a mûszaki állapotromlás miatt azonban a renová-
lás helyett az újjáépítés volt a megoldás.

ZÖLD HATÁS IS
Így külsõleg megõrzi eredeti jellegét, belsõleg pedig mo-

dern funkciókkal nyit nemsokára az utóbbi idõben haszná-
laton kívüli épület, köszönhetõen a Zöld Város projektnek,
melynek ez is a része. A fejlesztés itt is hozzájárul a település
általános környezeti állapotának javulásához, mivel a beru-
házás által jelentõs zöldfelület-fejlesztés valósult meg, csak-
úgy, mint  a korábbi helyszíneken – Benczúr-Bessenyei tér,
Bujtosi Városliget, Arany János utca, Pazonyi tér.

 

SZOLGÁLTATÓHÁZ ÉPÜL
A  városházi pályázatok és projektmenedzsment  referatúra

tájékoztatása szerint a  Bocskai u. 16.  szám alatti épület he-
lyére új, modern elemeket is alkalmazó, de utcafronti kiala-
kításában a meglévõ épületekhez és a városképhez illeszke-
dõ, 21. századi igényeket is kielégítõ, háromszintes Szolgál-
tatóház kerül.  Az épület melletti területen köztérként is funk-
cionáló kertet alakítanak ki sok zöldfelülettel, növénysávok-
kal és burkolt járdákkal, teresedéssel, lépcsõvel és akadály-
mentes rámpával. A tervezett épület egyterû nagy helyisége-
ket foglal majd magába, amelyek szintenként kiadhatók lesz-
nek. Az irodahelyiségek az oromfal felé nagy üveg függöny-
fallal csatlakoznak, az udvar felé a földszinten szintén füg-
gönyfallal, az emeleti szinteken nagy nyílászárókkal. A be-
járat a járdán keresztül kerekesszékkel is megközelíthetõ
lesz. Az épületben a belsõ függõleges közlekedést lifttel és
lépcsõvel oldják meg. A Szolgáltatóház kiszolgálására nyolc
parkolóhely létesül sorompó lezárással, gyeprácsos felület-
tel, míg a parkoló melletti térburkolaton egy tíz férõhelyes
kerékpártárolót is kialakítanak.  A kivitelezés elsõ lépése a
meglévõ épület bontása volt, mely 2019. év végére meg-
történt, ám nem várt, összetett mûszaki problémák adód-
tak, s a pandémiás idõszak is lassító tényezõ volt, így a
kivitelezés várható befejezése: 2020. év vége.

„HATÁRTALAN FEJLÕDÉS”
 
Ezúttal Miskolcon találkoztak a  „Creative Region” –

Határtalan fejlõdés Északkelet-Magyarország elnevezésû
programban együttmûködõ négy megyeszékhely városve-
zetõi – közölte a miskolci önkormányzat. A tanácskozás-
nak a lillafüredi Palotaszálló adott otthont, melyen dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is részt vett.

Magyarország Kormánya idén márciusban döntött a
„Creative Region” – Határtalan fejlõdés Északkelet-Magyar-
ország elnevezésû gazdasági együttmûködésben részt vevõ
városok, illetve a fejlesztéshez csatlakozó határon túli terü-

letek bevonásával megvalósuló nemzeti, gazdasági és kul-
turális övezet fejlesztési tervérõl. Az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium által koordinált programban a partner-
városok, azaz Miskolc, Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok
együttmûködve, szoros menetrend szerint tervezik meg a
saját és térségük elkövetkezõ tízéves fejlesztéseit. Az együtt-
mûködés célja, hogy az övezeti szintû közös elõnyöket
minden város a hasznára tudja fordítani, és fejlõdjön a
megyék, megyeszékhelyek, valamint az egyetemek közötti
kapcsolat. Március óta már hatodik alkalommal találkoz-
tak a városvezetõk, ezúttal Miskolcon – mint emlékezhe-
tünk, nemrégiben Nyíregyházán, a városházán találkoztak
a partnerek. Veres Pál, Miskolc MJV polgármestere Lillafü-
red festõi környezetében fogadta dr. Papp Lászlót, Debre-
cen polgármesterét, dr. Kovács Ferencet, Nyíregyháza pol-
gármesterét és Fejér Andort, Szolnok alpolgármesterét. A
városvezetõk mellett  az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium szakemberei is elfogadták Veres Pál meghívását Mis-
kolcra: Nagy Balázs, stratégiai ügyekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár, Fejes Balázs, a Stratégiai Ügyekért Felelõs He-
lyettes Államtitkárság fõosztályvezetõje, valamint Kun Klá-
ra, kiemelt projektkoordinátor, és Strommer Dávid, a Par-
lamenti és Stratégiai Államtitkárság tanácsadója.
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(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

FUTBALLÜNNEP NYÍREGYHÁZÁN

A Nyíregyházi Torna és Vívó Egyletet
(NyTVE) 1887-ben alapították elõbb az
„elegánsabb sportágak”, mint a vívás, tor-
na és atlétika, késõbb a birkózás és a fut-
ball gyakorlására. 1907-ben a bujtosi Szé-
chenyi-ligetben kaptak területet, ahol
sportpályát és klubházat építettek fel. Két
évvel késõbb a sportpálya mellé öltözõs
lelátót is emeltek, amelynek István utcai
falát az „Ép testben ép lélek” felirattal lát-
ták el.

Száz évvel ezelõtt, 1920. július 25-én
egy rangos sporteseménynek adott ott-
hont városunk: a helyi NyTVE az MTK
csapatát látta vendégül. Érdekesség, hogy
a Magyar Testgyakorlók Körét (MTK) egy
évvel késõbb alapították, mint a nyíregy-
házi csapatot és mindkét egyesületnek
kék-fehér volt a színe. Az MTK labdarú-
gócsapata addigra már komolyabb sike-
reket ért el és a nemzetközi porondon is
letette névjegyét, így a helyi csapat ve-
zetõsége mindent megtett, hogy egy be-
mutató mérkõzés erejéig városunkba csá-
bítsa õket. Igyekeztek is a „világhírû csa-
patot” a lehetõ legszívélyesebb fogadta-
tásban részesíteni, az elszállásolásukról
pedig a helyi sportszeretõ közönség gon-

doskodott, akik egy-egy „futballmûvészt”
befogadtak otthonukba.

A hazai csapat végül „gyõzelemnek is
beillõ gyönyörû eredményt ért el”, amikor
mindössze 4:2 arányú vereséget szenve-
dett. A tudósító szerint a helyi futballisták
lámpalázasan kezdtek, így hamar három-
gólos hátrányba kerültek. Viszont a félidõ-
ben még sikerült szorosabbá tenniük a
mérkõzést, hiszen alig öt perc alatt két gólt
gurítottak Bajusz Lajos kapujába. A szép-
számú közönség „zajos elismeréssel ho-
norálta megelégedését”. A második félidõ-
ben Opata Zoltán egy tizenegyesbõl lõtt
góllal állította be a végeredményt. A ven-
dégcsapat mind a négy gólját Opata sze-
rezte, a mindössze 20 esztendõs fiatalem-
ber, aki ebben az évben mutatkozott be az
MTK-ban, ahol késõbb hat magyar bajno-
ki címnek örvendhetett. A válogatott me-
zét 17 alkalommal húzta magára és össze-
sen hat góllal segítette csapatát. A hazaiak
góljain Buday és Mikusiti osztoztak.

Az MTK másnap Kisvárdára utazott,
ahol egy mérkõzés erejéig szintén bemu-
tatkoztak.
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ÚJABB TERVEZETT
BONTÁSOK

A Keleti lakótelepen júliusban további két megüre-
sedett, erõsen leromlott állagú háztömböt bontatott el
és a bontási anyagokat szakszerûen elszállíttatta a
helyszínrõl Nyíregyháza MJV Önkormányzata. Így

összesen hét darab hátrahagyott, komfort nélküli in-
gatlant bontottak el eddig a lakótelepen. Az elõzmé-
nyekhez tartozik, hogy március elején is történtek
bontások a folyamat részeként, hiszen januárban 15
család költözhetett át innen a Huszártelepre, kom-
fortos, szociális bérlakásokba, amelyek egy nyertes,
uniós, önkormányzati projekt keretében újultak meg.
Az említett projekt keretében további, közel ötven
szociális bérlakás felújítása fog megvalósulni a Hu-
szártelepen.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

T Á J É K O Z T A T Á S
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak részére történõ

pénzbeli támogatás kézbesítésérõl

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igaz-
gatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) 20/A. § (1) bekezdése
értelmében a települési önkormányzat jegyzõje annak a gyermeknek, fiatal fel-
nõttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a
tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, alap-
összegû (6000 Ft) pénzbeli támogatást folyósít.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzat jegyzõje an-
nak a gyermeknek, fiatal felnõttnek, akinek a 67/A. § szerinti hátrányos vagy halmo-
zottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogo-
sultsága a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgy-
év augusztus hónapjára tekintettel, emelt összegû (6500 Ft) pénzbeli támogatást
folyósít.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 68. § (5) bekezdése alapján önkormányzatunk
a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel járó támogatás tekintetében 2020. au-
gusztus 25-éig gondoskodik a jogosultak részére történõ folyósításáról.

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Posta Zrt. sikertelen kézbesítés esetén kézbesítési
értesítõt hagy a lakcímen, amelyen tájékoztatja a jogosultat az átvétel módjáról,
idejérõl. A jogosultnak a kézbesítés megkísérlését követõ 10. munkanapig van mód-
ja a postahelyen a küldeményt átvenni. A határidõ eredménytelen elteltét követõen
az át nem vett küldemények az önkormányzat részére visszaküldésre kerülnek.

Az önkormányzat részére visszaküldött pénzbeli támogatás jogosultjait értesítõ
levélben tájékoztatjuk a részükre járó utalványok átvételének helyérõl és az ügy-
félfogadási idõrõl.

Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a gyermek(ek) rendszeres gyermekvé-
delmi kedvezményre való jogosultsága, valamint hátrányos vagy halmozottan hát-
rányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága
2020. augusztus 1. napján fennállt, azonban a pénzbeli támogatást 2020. augusz-
tus 31. napjáig nem kapták meg, azt legkésõbb 2020. szeptember 3. napjáig jelez-
zék a Nyíregyháza Megyei Jogú  Város Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati
Centrumában, a 25-ös ablaknál.

További információ a 42/524-589-es telefonszámon kérhetõ.
Nyíregyháza, 2020. július 28.

Dr. Krizsai Anita s.k.
osztályvezetõ
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KÉPVISELÕI FOGADÓÓRÁK
Dr. Újhelyi János (8. sz. vk. önk. képvise-

lõje) fogadóórát tart.
Idõpont: 2020. aug. 4., 16.00–18.00 óráig.
Helyszín: Vasutas Mûvelõdési Ház, Toldi u. 23.

Major József (10. sz. vk. önkormányzati
képviselõje) fogadóórát tart.

Idõpont: 2020. aug. 6.,  17.00–19.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola,

Móra terem, Fazekas J. tér 8.


