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ÉVADNYITÓ A SZÍNHÁZBAN – PUSKÁS PETI ÉS
DALLOS BOGI IS SZEREPEL NYÍREGYHÁZÁN

Megkezdõdött a Móricz Zsigmond Színházban a 2020/21-es évad. A járványhely-
zetben életbe lépett vészforgatókönyv szerint változik a terv, de klasszikust és kortársat,
vidámat és zenéset, régi kedvenc színészeinket és fiatal színinövendékeket is láthatunk
a színpadon. Az már biztos, hogy a nyugdíjba vonuló Puskás Tivadar jutalomjátéka, a
Napsugár fiúk december elején kerül mûsorra. Ha! Ha nem változik a járványhely-
zet. Akkor a kettõs szereposztás egyik párosa Puskás Peti és Dallos Bogi lesz.

ELKÉSZÜLTEK AZ ÖRÖKÖSFÖLDI KÖRFORGALMAK

Elkészült a Család utca – Belsõ körút, illetve a Család
utca – Szalag utcai két körforgalom. A közlekedés gyor-
sabb és biztonságosabb ezentúl az áthaladó forgalom és
a településrészen élõk számára is. A beruházás kapcsán
17 fát ültettek, valamint az eredeti tervek újragondolásá-
val további tízet sikerült megmenteni a kivágástól.

Biztonságosabbá és gyorsabbá vált a közlekedés Örö-
kösföldön a két új Család utcai körforgalomnak köszönhe-
tõen. Az autósok az elmúlt hetekben már teljesen hozzá-
szokhattak az új forgalmi rendhez, ami nagyban segíti a
városrész autós- és gyalogosforgalmát. Az örökösföldi fej-
lesztések hét éve kezdõdtek, ennek része volt például, hogy
felújították az iskolát és két óvodát, korszerûsödött a csa-
padékvíz-elvezetõ rendszer, kutyafuttató épült, valamint
megújult a Bujtosi Városliget is – emlékezett vissza dr.
Kovács Ferenc a keddi sajtótájékoztatón.

KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS A VÁROSBAN
Egy másik fejlesztési tervnek is része az örökösföldi kör-

forgalmak építése, ugyanis Nyíregyháza közlekedési inf-
rastruktúra-korszerûsítésének is fontos állomása a városrész.

– Az egész városban 14 csomópontfejlesztést indítot-
tunk el öt évvel ezelõtt, ennek is a része ez a két körforga-
lom, de ez sem elõzmények nélküli, hiszen tavaly átadtuk
a Semmelweis – Törzs utcai körforgalmat, felújítottuk a
Törzs utcát, a Szalag utcát, a Semmelweis utcát, koráb-
ban a Család utcát, és járdát is építettünk, valamint kerék-
párút is van. Azt remélem, hogy ez itt mindenki számára
értékelhetõ változás – tette hozzá a polgármester.

FÁKAT IS ÜLTETTEK ÖRÖKÖSFÖLDÖN
A két körforgalom építésével újraosztották a parkolókat

és a meglévõ buszöblök szabványosítása is megtörtént,
illetve a környezetre is ügyeltek a kivitelezés során.

– Csak ennél a beruházásnál itt, a Család utca – Belsõ
körút körforgalomnál 17 fát és 200 cserjét ültettünk. Az
elõzõ tervekhez képest, zöld szemmel átvizsgálva 10 da-
rab fát megmentettünk, tehát azokat nem engedtük ki-
vágni.

KOMPLEX FEJLESZTÉS
Nyíregyháza város önkormányzata közel 822 millió

forint támogatást nyert a fejlesztésekre, a projekt kereté-
ben négy beruházás valósult meg. A két örökösföldi kör-
forgalom, a Kemecsei út – Vénusz utcai csomópontban
gyalogos-átvezetés a Fürdõ utcáig, kerékpárút-átvezetés
a Korányi F. utcán, valamint további munkálatoknak kö-
szönhetõen kerékpárosbarát településrész lett Sóstógyógy-
fürdõ, így már szakadásmentes a bekapcsolás Nyíregyhá-
za kerékpáros hálózatába.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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„HANYATT VÁGOTT A HÍR: KORONAVÍRUSOS LETTEM”
VERA: „PRÓBÁLOK NEM GONDOLNI A ROSSZ DOLGOKRA, MERT ABBA AZ EMBER BELEDILIZIK”

A számok azt mutatják: újra berobbant a koronavírus
Magyarországon is. Mostanra szinte tudunk már róla
mindent: hogy leginkább cseppfertõzéssel terjed: köhö-
géssel, tüsszentéssel, kilégzéssel kerül a környezetbe, és
leggyakrabban enyhe tünetekkel jár, láz, köhögés, lég-
szomj, izomfájdalom és fáradékonyság jelentkezhetnek,
ritkábban pedig súlyos kórforma alakulhat ki. Azonban
egyre többen vannak, akik nemcsak olvasnak errõl, ha-
nem meg is tapasztalják. Majd jön a telefon és a hanyatt
esés: „Az ön koronavírus-tesztje pozitív lett”.

Vera – akit a személyiségi jogok betartása miatt csak
így nevezek –, hat nappal ezelõtt kapta meg az eredmé-
nyét. Pozitív lett. Karanténban van, telefonon keresztül
mondta el: bár fél, de próbál nem gondolni a rossz dol-
gokra, mert, ahogy õ mondja, abba bele lehetne dilizni.
Mostanra már sokat enyhültek a tünetei, csak köhögést
tapasztal, azonban még nem tudja, hogy a vele egy ház-
tartásban élõ párja megfertõzõdött-e. Jelenleg nem tesz
és tehet mást, minthogy otthon marad, vár és bizakodik.
Közben persze folyamatosan gondolkodik: vajon honnan
és kitõl kaphatta el?

„A HIPÓ SZAGÁT SEM ÉREZTEM”
– Két hete csütörtökön úgy jöttem haza a munkahelyem-

rõl, hogy éreztem, a közérzetem olyan nem jó. Este már
rázott a hideg, gyenge voltam, egy egyszerû influenza tü-
neteit produkáltam. Be is vettem egy láz- és fájdalomcsil-
lapítót, valamint feloldottam egy tasak megfázás elleni bel-
sõleges port és lefeküdtem. Mivel másnap sem voltam job-
ban, otthon maradtam, pihentem, majd aztán negyedik
napra teljesen jól voltam, csak egy kicsit köhögtem. Ked-
den viszont azt tapasztaltam, hogy nem érzem a szagokat,
még a hipóét sem. Felhívtam a háziorvost, elmondtam a
tüneteimet és megkérte nekem a koronavírus-tesztet. Más-
nap ki is jöttek hozzám, két nappal késõbb pedig felhívtak
az eredménnyel: a tesztem pozitív lett. Hanyatt vágott a
hír. Persze, az ember tisztában van azzal, hogy világjár-
vány van és a koronavírus itt van közöttünk, de mikor ki-
derül, hogy érintettek lettünk, az egészen más. Nagyon rossz
érzés volt, amikor tudatosult bennem: megfertõzõdtem.
Rossznak éreztem magam, akit most kirekeszt a világ.

WELLNESS HELYETT KARANTÉN
Veráék beszélgetésünkkor az Állami Népegészségügyi

és Tisztiorvosi Szolgálat hívását várták, akik tájékoztatják
õket a további lépésekrõl. Amit már tudni lehet, hogy
egyelõre karanténban maradnak – ezen a héten egyéb-
ként is szabadságon lettek volna, wellnessezni készültek

–, õt leghamarabb két hét múlva fogják újra letesztelni. Azt
mondja, bár egy nagyon hosszadalmas folyamat vár még
rájuk, de örül annak, hogy a családja mellettük áll és min-
den nap érdeklõdnek, jól vannak-e. A koronavírussal fertõ-
zöttség ugyanis sok esetben a kirekesztettséggel jár, de az-
zal tisztában kell lenni: bárki, bármikor lehet a következõ...

– Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
– Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelõbe,

hanem  telefonon hívja fel háziorvosát!
– A háziorvos telefonon fogja kikérdezni Önt.
– Ha felmerült a koronavírus-fertõzés gyanúja, és
a) a tünetei enyhék, és nem tartozik a betegség szem-

pontjából kockázati csoportba, tehát nem igényel kór-
házi kezelést, akkor otthoni karanténba kerül. A házior-
vos értesíti az Országos Mentõszolgálatot (OMSZ) a lég-
úti mintavétel céljából. Ennek eredményérõl a házior-
vos értesíti Önt.

b) a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdõgyulladás)

és kórházi ellátást igényel, akkor a mentõ a területileg
illetékes kórház infektológiai osztályára vagy járvány-
kórházba, vagy kijelölt intézménybe szállítja Önt, ahol
az elkülönítése, az ellátása és a mintavételezés megtör-
ténik.

– A kórházban minden szükséges vizsgálatot elvégez-
nek és laborvizsgálatot végeznek, amely kimutatja, hogy
koronavírussal fertõzött-e vagy nem.

– Ha a laboreredmény megerõsíti, hogy ön koronaví-
russal fertõzött, akkor kórházi megfigyelés alá kerül. A
kezelés attól függ, hogy a betegség mennyire enyhe vagy
súlyos lefolyású. (koronavirus.gov.hu)

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet

Aki a koronavírus bármilyen tünetét észleli magán (láz, hasmenés, köhögés, izomgyengeség stb.) az:
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LÁTOGATÁSI TILALOM A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEKBEN
Magyarország összes szakosított ellátást nyújtó szoci-

ális intézményében intézmény-elhagyási és -látogatási
tilalmat rendelt el az országos tiszti fõorvos határozatá-
val szeptember 7-tõl.

Új ellátottat csak a felvétel elõtt készült, 2 negatív COVID-
teszt birtokában lehet felvenni. Ez az elõírás nem vonatko-
zik a hajléktalanok éjjeli menedékhelyére. COVID-19 tü-
neteket mutató hajléktalan személyt pedig minden esetben
egészségügyi intézménybe kell szállítani. A látogatási tila-
lom alól csak abban az esetben adható felmentés, ha valaki
végstádiumú hozzátartozójától szeretne elbúcsúzni. Az in-
tézmény-elhagyási tilalom nem vonatkozik az éjjeli mene-
dékhelyekre és a hajléktalanok átmeneti szállására. Az in-
tézményeket csak indokolt esetben, például munkavégzés,
vagy egészségügyi ellátás miatt, vagy az intézményvezetõ
engedélyével különösen indokolt esetben lehet elhagyni,
illetve a fogyatékos személyek, a pszichiátriai és szenve-
délybetegek ellátását biztosító intézmények szervezett sza-
badidõs céllal hagyhatóak el.

– Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy nem lehet az in-
tézményben látogatni, illetve a lakók nem hagyhatják el
az intézmény területét. A kapcsolattartást az intézményünk
továbbra is biztosítani fogja, erre több módszert is kidol-
goztunk, amelyek tavasszal már jól beváltak. Az egyik a
látogatói pontunk, ahol egy üvegfallal elválasztva tudnak
találkozni. Ezt a járóképes és kerekesszékes lakóink tud-
ják igénybe venni. A fekvõ ellátottak számára sajnos nem
lehetséges a látogatás. Ez alól egy kivétel van, ha valaki
nagyon rossz állapotban van, szinte haldoklik, ebben az
esetben az õ látogatása engedélyezett egyedileg azért,
hogy a család el tudjon búcsúzni tõle  – közölte Vári Zol-
tán, a Szivárvány Idõsek Otthona intézményvezetõje.

(Dr. Kovács Ferenc polgármester – egyeztetve az ope-
ratív munkacsoporttal és a Nyíregyházi Szociális Gondo-
zási Központ igazgatójával a Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ Pacsirta utcai és Rozsnyai utcai, idõsek
tartós bentlakásos ellátását biztosító telephelyein már au-
gusztus 28-tól visszavonásig – elrendelte a látogatási és
intézmény-elhagyási tilalmat.)

NYÍREGYHÁZI OPERATÍV CSOPORT: KORONAVÍRUS
– ILLETVE GYANÚ – ESETÉN EZ AZ ELJÁRÁSREND

A dr. Kovács Ferenc polgármester irányításával mû-
ködõ, koronavírus-járvány miatt létrehozott nyíregyhá-
zi operatív munkacsoport továbbra is kiemelt figyelem-
mel kíséri és elemzi a járványügyi helyzet alakulását.
Az önkormányzat, mint fenntartó az általa fenntartott
intézmények, kiemelten a bölcsõdék, óvodák, idõseket
ellátó szociális intézmények, kulturális és közmûvelõ-
dési intézmények vonatkozásában az állam, a kormány-
zat mellett felelõsséget vállal a védekezés megszerve-
zésében és a járványügyi szabályok betartásában. Az
intézmények eljárásrendjérõl, valamint a szükséges óv-
intézkedésekrõl az alábbiakban dr. Kása Brigitta aljegy-
zõ, a nyíregyházi operatív munkacsoport vezetõje rész-
letesen is beszámol.

– Ha a bölcsõdékben, óvodákban valakinél felmerül a
koronavírus-fertõzés gyanúja, az önkormányzat és az in-
tézményvezetõk – együttmûködve a járványügyi szakem-
berekkel – a lehetõ leggyorsabban intézkednek a fertõzés
lokalizálása, a továbbterjedés megakadályozása érdeké-
ben. Nyíregyházán is hagyományos formában vette kez-
detét a 2020/21-es iskolai, óvodai, bölcsõdei oktatási,
nevelési, gondozási év. A személyes jelenléten alapuló
oktatás, gondozás, nevelés ugyanakkor elõre valószínûsí-
ti azt is, hogy egy-egy közösségben a gyermekrõl, peda-
gógusról vagy gondozóról kiderül, koronavírus-fertõzött
vagy a fertõzés tüneteit mutatja. A nyíregyházi operatív
csoport az országos és megyei járványügyi adatok isme-
retében fel van készülve arra, hogy az önkormányzati in-
tézményekben az eddig ismertté vált eseteken kívül is lesz-
nek még további fertõzõdések – kezdte a tájékoztatást.

A LEHETÕ LEGGYORSABBAN INTÉZKEDNEK

– Amennyiben egy adott intézménytõl ilyen irányú jel-
zés érkezik – figyelembe véve a nemzeti népegészség-
ügyi szervek ajánlásait – az önkormányzat és az intéz-
ményvezetõk – együttmûködve a járványügyi szakembe-
rekkel, a lehetõ leggyorsabban intézkednek a fertõzés lo-
kalizálása, a továbbterjedés megakadályozása érdekében.
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma állította össze és
juttatta el valamennyi óvoda, iskola részére a részletes
intézkedési tervet, amely mintegy 11 témakörben és 70
pontban határozza meg az óvodák, iskolák teendõit, ha
koronavírus-fertõzés gyanúja merül fel, amelyet a tanév-
kezdés után egy héttel már kiegészítettek. A nyíregyházi
oktatási-nevelési intézmények, fenntartótól függetlenül ezt
az intézkedési tervet hajtják végre és tartják be városszer-
te. Mint arról hírt adtunk, a tanév kezdete elõtt megtörtén-

tek a fertõtlenítõ nagytakarítások és eljutottak a nyíregy-
házi óvodákba, iskolába is az operatív törzs által biztosí-
tott felület- és kézfertõtlenítõ szerek. Emellett maguk az
intézmények is folyamatosan szerzik be ezeket a higiéni-
ás szereket.

KIZÁRÓLAG ORVOSI IGAZOLÁSSAL...

– Fõszabály, hogy szülõ nem léphet be az oktatási-ne-
velési intézménybe, csak az intézményvezetõ elõzetes
engedélyével vagy szülõi értekezleten való megjelenés
céljából. Amennyiben egy gyermeknél, óvónõnél, peda-
gógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertõzés tünetei észlel-
hetõk, haladéktalanul el kell õt különíteni, egyúttal értesí-
teni kell az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes
eljárásrend szerint dönt a további teendõkrõl. Gyermek
esetén a szülõ/gondviselõ értesítésérõl az intézmény gon-
doskodik, akinek a figyelmét fel kell hívni arra, hogy fel-
tétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/
házi gyermekorvosát. Azt követõen az orvos utasításai-
nak alapján járjanak el. Amennyiben a gyermeknél koro-
navírus-fertõzés gyanúja merül fel vagy igazoltan fertõ-
zött lesz, errõl a szülõ az intézményt köteles értesíteni. A
háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelõorvos jogo-
sult a COVID-19-fertõzés gyanújára vonatkozóan nyilat-
kozni. Amennyiben fennáll a gyanú, az NNK által kiadott
aktuális eljárásrendnek megfelelõen õk látják el a beteg-
gel kapcsolatos teendõket. A gyermek az iskolába, óvo-
dába, bölcsõdébe – hasonlóan más megbetegedések ese-
tén – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az
intézménynek el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem
bírálhatja felül.

HATÁSKÖRÖK
– SZÜKSÉGES ÓVINTÉZKEDÉSEK

– Ha bebizonyosodik a koronavírus-fertõzés, az Embe-
ri Erõforrások Minisztériuma és a Nemzeti Népegészség-
ügyi Központ a területi népegészségügyi hatósággal kö-
zösen, a kontaktkutatást követõen megvizsgálja, hogy
milyen intézkedést szükséges az adott intézményben meg-
hozni.  Egyedi, intézményre vonatkozó döntést az opera-
tív törzs hozhat, amelynek egyik formája lehet a tanter-
men kívüli, digitális munkarend elrendelése egy vagy több
osztályra, csoportra. Óvodák, iskolák esetén a rendkívüli
szünet elrendelésérõl nem a fenntartó, hanem az Oktatási
Hivatal dönt. Amennyiben a nyíregyházi operatív munka-
csoporthoz, a polgármesterhez az óvodák vezetõjétõl jel-
zés érkezik arról, hogy COVID-pozitív dolgozó vagy gyer-
mek érintettség van az intézményben, a fertõzés tovább-
terjedésének megakadályozása érdekében – akár a jár-
ványügyi hatóság intézkedését megelõzõen is – tájékoz-
tatják az intézményvezetõk a szülõket és arra kérhetik õket,
hogy a járványügyi szervek vagy az Oktatási Hivatal to-
vábbi intézkedéséig a gyermekeket ne vigyék az intéz-
ménybe. Ehhez a szülõk együttmûködését kérjük.

A TANTERMEN KÍVÜLI OKTATÁSRÓL

– Amennyiben egy nevelési-oktatási intézményben át-
menetileg elrendelik a tantermen  kívüli, digitális munka-
rendet, rendkívüli szünetet, a gyermekfelügyeletet az érin-
tett intézményben meg kell szervezni a  szülõk támogatá-
sa érdekében. Ha az intézményben objektív okokból nem
szervezhetõ meg a gyermekfelügyelet, arról a fenntartó
gondoskodik. A gyermekfelügyelet során a gyermekétkez-
tetési feladat ellátójának változatlanul biztosítania kell a
gyermekétkeztetést.

CSAK EGÉSZSÉGES, TÜNETMENTES
GYERMEKET VIGYÜNK KÖZÖSSÉGBE

– Az operatív munkacsoport arra kéri az óvodákba,
bölcsõdékbe járó gyermekek és természetesen az iskolá-
sok szüleit is, hogy csak teljesen egészséges gyermeket
vigyenek az intézménybe és fokozottan figyeljék a koro-
navírus-fertõzésre utaló tüneteket: a leggyakoribb tüne-
tek: a láz, a fáradtság és a száraz köhögés; egyes betegek-
nél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás, to-
rokfájás, hasmenés, légszomj, íz- és szagérzékelés elvesz-
tése – zárta a tájékoztatást dr. Kása Brigitta.
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ÚJ GONDOZÁSI KÖZPONT
574 millió forintból korszerûsödött a

szociális alapszolgáltatások infrastruktúrá-
ja Nyíregyházán. Szenvedélybetegek nap-
pali ellátásával bõvült a város szociális
hálója, ez az Õz utcán újonnan kialakított
gondozási központban érhetõ el. Az intéz-
ményben 65 fõ fogyatékkal élõ, pszichiát-
riai beteg, illetve szenvedélybeteg nappa-
li ellátásáról gondoskodnak.

Elkészült az új Õz utcai nappali ellátást
nyújtó intézmény, az építés célja az volt,
hogy Nyíregyháza belvárosi, kertvárosi kör-
nyezetében egy, a kor igényeinek és a vo-
natkozó elõírásoknak megfelelõ korszerû,
gazdaságos és a városi környezetbe illesz-
kedõ szociális ellátó intézmény épüljön. naterem és tankonyha mellett konferencia-

terem is található. A földszinten közösségi
és pihenõtereket hoztak létre, az emeleten
foglalkoztató, a személyzet szociális helyi-
ségei, az orvosi rendelõ, az irodák és a tor-
naterem kaptak helyet.

ÚJ SZOLGÁLTATÁS INDULT

Egy új szolgáltatással is bõvült Nyíregy-
háza szociális hálója, ami szintén az Õz
utcán újonnan kialakított gondozási köz-
pontban érhetõ el.

– A szolgáltatásaink közé tartozik a fo-
gyatékos személyek nappali ellátása, fej-
lesztõ foglalkoztatása, erre engedélyezett
férõhelyszámunk 35 fõ. Pszichiátriai nap-
pali ellátást 15 fõ engedélyezett létszám-
mal végzünk, illetve közösségi pszichiátri-
ai ellátást is itt kell megemlítenünk. Mûkö-
dik még a támogató szolgáltatás, illetve a
házi segítségnyújtás. Utoljára hagytam a
szenvedélybeteg nappali ellátást, 15 fõre
van engedélyünk, ez a szolgáltatás egy tel-
jesen új elem – ismertette Nagyné Hermá-
nyos Zsuzsanna, a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ igazgatója. Ezt azok
vehetik igénybe, akik Nyíregyházán élnek,
betöltötték a 16. életévüket és nem igényel-
nek fekvõbeteg gyógyintézeti kezelést. A
szenvedélybeteg nappali ellátást azok is
igénybe vehetik, akik már gyógyultak, de
szeretnék megelõzni a visszaesést.

Az új épületben különbözõ rendezvé-
nyeket is szerveznek és több régi program
szintén ide költözik, köztük az idõsek aka-
démiája is. A beruházás összköltsége 574
millió forint volt.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

– Amikor felmértem én magam is a hely-
zetet 2011-ben, eléggé elkeserítõ volt az
egész nyíregyházi intézményrendszer inf-
rastrukturális állapota, köztük bölcsõdéké,
óvodáké, iskoláké és a teljes szociális rend-
szeré. Azonnal kellett intézkedéseket hoz-
ni, itt, az Õz utcán is négy éve üresen állt
az épület. Jó érzés visszagondolni, hogy
mennyi mindent meg tudtunk csinálni. Az
összes orvosi rendelõt felújítottuk és újakat
hoztunk létre, a kis SZTK-t például két
ütemben egy nagyon modern intézménnyé
változtattuk. A mostani projektnek része
volt a nyírszõlõsi felújítás is – közölte dr.
Kovács Ferenc polgármester.

MODERN KÖRÜLMÉNYEK

A nappali ellátó központ közel ezer
négyzetméteren, tágas foglalkoztatókkal és
közösségi terekkel várja a meglévõ és az
új ellátottakat. A teljesen akadálymentes
épületben a nemenkénti fürdõszobák, tor-

EGYEDÜLÁLLÓ SZÖKÕKÚT,
NÖVEKVÕ ZÖLDFELÜLET SÓSTÓN

Közel egymilliárd forintos európai uni-
ós forrásból valósul meg az az új sóstói att-
rakció, amely egy Magyarországon egye-
dülálló szökõkutat is magában foglal. Ezen
kívül a parkosított városrészben a mosta-
ninál több fa és megnövekedett zöldfelü-
let várja majd az ide látogató vendégeket
és a nyíregyháziakat egyaránt.

A sóstói fejlesztés leglátványosabb ele-
me az a szökõkút, mely az Aquarius Él-
ményfürdõ elõtti, jelenleg még rendezet-
len területen kap majd helyet. Emellett a
beruházás tartalmaz más elemeket is. Töb-
bek között a térburkolati és zöldfelületi re-
konstrukciót, trambulinparkot, három au-
tomata illemhelyet, tíz mobil árusítópavi-
lont, valamint egy zenepavilont is. Emel-
lett pedig kijavítják az élményfürdõ elõtti
fás rész több évtizeddel ezelõtti ültetési és
fenntartási hibáit, és mintegy húszezer
négyzetméternyi terület kap új öntözõhá-
lózatot – mondta el egy múlt heti, városhá-
zi tájékoztatón dr. Podlovics Roland, a Sós-
tó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója, pro-
jektvezetõ.

EGYEDI LÁTVÁNYSZÖKÕKÚT

– Több lesz a zöldfelület, mint amennyi
korábban volt, és emellett, hogy több fát is

alaptalan támadás érte, ezért dr. Kovács
Ferenc polgármester felkérésére megvizs-
gálták a pályázat részleteit. Ennek eredmé-
nyeként egyáltalán nem csökken majd a
zöldfelület a szökõkutas beruházásrésszel,
ráadásul rendezettebb is lesz a terület. Vi-
szont csökken a burkolt felület, szemben a
mostani parkkal. A zöld rész pedig azért
nem lehet még több, mert ez egyben ka-
tasztrófavédelmi felvonulási terület is. Ha
pedig fû lenne a szökõkút mellett, azt ha-
mar kitaposnák a látogatók.

ZÖLD VÁROSVEZETÉS

– Látni kell, hogy ezen a beruházáson
két és félszer annyi fa lesz, mint amennyi
volt korábban, és bár a tervek úgy készül-
tek, hogy 250 négyzetméterrel kevesebb
lesz a zöldfelület, azonban polgármester úr
kérte a szakértõket, hogy vizsgálják meg
ezt a helyzetet, és ennek a vizsgálatnak a
végén úgy sikerült változtatni, hogy 38
négyzetméterrel több lesz a zöldfelület is,
tehát akik a zöldfelületek miatt aggódnak,
azoknak nem kell aggódniuk, sõt, olyan
attrakcióval bõvül Sóstó, amelyre mind-
annyian büszkék leszünk majd valamikor
2021 augusztusában – tette hozzá a sajtó-
tájékoztatón Kósa Árpád kabinetvezetõ.

Hangsúlyozta, ez az elmúlt 30 év leg-

ültetünk vissza, plusz attrakcióként Magyar-
ország talán legegyedibb és legmagasabb
tudással rendelkezõ, köztéren funkcionáló
látványszökõkútja épül meg, ami hang-
fényjátékkal mûködik majd. Emellett a két
meglévõ szökõkutunkat is felújítjuk, össze-
kötjük õket és gránitburkolatot kapnak.

A csütörtöki projektismertetõ sajtótájé-
koztatón elhangzott, a beruházást számos

zöldebb városvezetése, ami nagyon sok
mindenben megnyilvánul, az összes vá-
rosi beruházást úgy tervezik, hogy lehe-
tõleg legyen benne energetikai fejlesztés,
de egy polgármesteri program keretében
több ezer fát is ültettek már. Ha pedig 
Sóstóról beszélünk, a zöldfelület és az ül-
tetett fák mennyisége itt is pozitív irány-
ban változik.              (Szerzõ: Fehér Attila)

Ez is része a projektnek: a látványterv a két, már meglévõ szökõkút közötti sétány
jövõbeni képét mutatja
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ATLÉTIKAI CENTRUM: JÓL HALAD A KIVITELEZÉS
Idõarányosan jól halad a kivitelezés az Atlétikai Cent-

rumnál, melynek távolról is látszik már a formája. A Mo-
dern Városok Program keretében épülõ sportkomplexum
külsõ része világítást is kap majd, s az ütemterv szerint
április végére készülhetnek el. Kérdésünkre Nyíregyháza
egyik, a témában szakértõ díszpolgára azt mondta, Ma-
gyarország vezetõ atlétikai létesítmény-együttese készül
nálunk, mely világviszonylatban is állja majd a versenyt,
és a helyieknek is több lehetõséget ad.

Már látszik a szabadtéri atlétikai pálya köríve, melynek
elkészültek a szegélyei, illetve az ehhez kapcsolódó 600
férõhelyes lelátó. A komplexum kinti részén a következõ
héten aszfaltozási munkák fognak folytatódni és a füvesí-
tés elõkészítése is megtörtént – ha az idõjárás engedi, akár
októberben kezdhetik. Ami újdonság, hogy plusz mûsza-
ki tartalomként világítást kap ez a rész, így esti versenyek
is rendezhetõk majd. Szerkesztõségünk kérdésére Hárs-
falvi Gergely, a kivitelezõ Aktuál Bau Kft. ügyvezetõje hoz-
zátette, ezért a korábbi március elejérõl április végire mó-
dosult a jövõre tervezett befejezés végdátuma, amit egy-
elõre semmi sem veszélyeztet. Ami a csarnokot illeti,
messzirõl is látszik, hogy a tetõ elkészült, az oldalfal-pa-
nelozás is rendben, november végére pedig teljesen zárt
lesz az épület, így a most is zajló belsõ szakipari-szerke-
zetépítési munkákat idõjárástól függetlenül, zavartalanul
tudják végezni. Ennek fókuszában természetesen a lelátó-
val kiegészített pálya van, de ne feledkezzünk meg a csar-
nokhoz kapcsolt fejépületrõl sem, ahol a hotelfunkció

mellett a sportolói létesítmények készülnek. Például öltö-
zõk, videószobák, de helyet kap benne dobó- és vívóte-
rem, súlyemelõszoba, valamint a teljes rekreációs paletta
konditeremmel, fitnesszel, szaunával, jakuzzival.

„TÖBB ÉVTIZEDES ÁLOM VALÓSUL MEG EZZEL”

Televíziónk kérdésére Nyíregyháza egyik díszpolgára,
Orendi Mihály – aki hosszú idõn át volt a Magyar Atléti-
kai Szövetség szakmai alelnöke – azt mondta, több évti-
zedes álom valósul meg ezzel a fejlesztéssel, ami koráb-

ni. Másrészt pedig olyan létesítmény, amivel bármilyen
szintû verseny megrendezésre kerülhet – fogalmazott a
Magyar Olimpiai Bizottság tagja, Nyíregyháza díszpolgá-
ra. E téren pedig különösen hiteles, hiszen õ volt 1980 és
1999 között a városi atlétika elsõ számú vezetõje, egyben
az 1995-ös, nyíregyházi Ifjúsági EB fõszervezõje. A Ma-
gyar Atlétikai Szövetség Arany Plakettel kitüntetett szak-
embere szerint ez lesz Magyarország legkorszerûbb – a
2023-as világbajnokságra elkészülõ budapesti komplexum
elõtt pedig – hazánk vezetõ, központi, fedett- és szabad-
téri létesítmény-együttese. A MOB tag hozzátette, a ho-
telrész miatt edzõtáborozásra is alkalmas, amit erõsít, hogy
szerinte a környezõ országok egyikében, 500 kilométeres
sugarú körben sincs hasonló. De legalább ilyen fontos,
hogy a nyíregyházi atlétikát is szolgálja, melyhez magas
szintû lesz a feltételrendszer.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

ban hihetetlennek és lehetetlennek tûnt, s a világ bármely
létesítményével állja majd az összehasonlítást. – Valóban,
évtizedeken keresztül errõl álmodtunk, hogy egyrészt le-
gyen egy nagyszerû, minden igényt kielégítõ fedett léte-
sítménye az atlétikának. És itt hál’ Istennek nemcsak az
atlétika, hanem még pár egyéb sportág is helyet fog kap-
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Közeleg az adóbefizetési határidõ
Tisztelt Adózók!

Nyíregyháza Polgármesteri Hivatal Adóosztálya a
napokban postázta a nyilvántartott adózók folyószám-
la-egyenlegét tartalmazó 48 111 db értesítést a 2020.
augusztus 7. napjáig beérkezett befizetések figyelem-
bevételével. 2020. szeptember 15-ig lehet megfizetni
– késedelmi pótlék nélkül – az építményadót, gépjár-
mûadót, helyi iparûzési adóelõleget, vagy a tételes
iparûzési adót. Az adót az adózónak adónként, köte-
lezettségenként a megfelelõ számlára kell megfizetnie.

A Polgármesteri Hivatal Adóosztálya felhívja az adó-
zók figyelmét arra, hogy 2020. évben – a koronavírus-
járvány miatti gazdaságvédelmi intézkedéseket figye-
lembe véve – eltérõ szabályok vonatkoznak a 2019.
évi helyi iparûzési adóbevallás benyújtására és a vég-
leges adófizetés határidejére, amely szeptember 30.
napja, továbbá a 2020. szeptember 15-én esedékes
adóelõleg-fizetés összegére vonatkozóan, ha az adó-
zó az iparûzési adóbevallását szeptember 15-éig nem
nyújtja be.

A 2019. évi végleges adófizetésre él a szeptember
30-ai halasztás lehetõsége. Az adóelõleg-fizetés továbbra
is változatlan határidõben 2020. szeptember 15-én lesz

esedékes, függetlenül attól, hogy az adóbevallást az
adózó 2020. szeptember 15-e elõtt vagy után teljesíti.

Ha az adózó az iparûzési adóbevallást a 2020-ban
kezdõdõ adóelõleg-fizetési idõszak elsõ elõlegrészle-
te esedékessége napjáig (általános esetben 2020. szep-
tember 15-ig) nem teljesíti, akkor ezen elõlegrészlet
esedékességekor az elõzõ – korábban bevallott (2018.
évi) – iparûzési adóelõleg-részlet összegét kell megfi-
zetni (a naptári évvel azonos üzleti évet alkalmazó
esetén a 2020. március 15-ig fizetendõ elõleget).

Nyíregyházán az Elektronikus Önkormányzati Por-
tál /https://ohp-20.asp.lgov.hu/ minden adózó számá-
ra biztosítja az adó-, díj- és illetékfizetési kötelezettsé-
gek online lekérdezését és az adó befizetését. A szol-
gáltatás használatával adóügyeiben, elektronikus ügy-
intézési csatornán keresztül – internetes bankkártyás
fizetés lehetõséggel – ingyenesen fizethet.

Köszönjük, hogy az adókötelezettségek betartásá-
val és adófizetésével hozzájárul Nyíregyháza Megyei
Jogú Város fejlõdéséhez.

dr. Kása Brigitta
aljegyzõ



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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RÉGI MESTERSÉGEK NYOMÁBAN
Nyíregyházát földrajzi adottságai nem arra predesz-

tinálták, hogy ipari nagyvárossá legyen, ahogyan azt
Geduly Henrik is megfogalmazta monográfiájában: „a
szûk Ér-folyón kívül a természet itt mit sem nyújt, amit
az ember, mint készen kapott erõfejlesztõ vagy anyag-
nyújtó közeget felhasználhatna”. Bár 1842-tõl rövid ideig
mûködött itt egy dörzsgyufagyár, 1846-tól pedig egy
szintén rövid életû szivargyár is, amelyeknek termékei
az egész országba eljutottak, a nagyipari vállalkozások
azonban sokáig mégsem tudtak tért hódítani, a kézmû-
ipar dominált.

A város betelepülését követõen, miután a határban
lévõ földeket is kiosztották, az elöljáróság már nem lát-
ta szívesen azokat a beköltözõket, akik a lakhatásuk
mellé földet is igényeltek. Annál inkább szívesen fogad-
ták a kézmûveseket, akik a földmûvelésre berendezke-
dett lakosok iparcikkek iránti egyre növekvõ igényét
orvosolhatták. A kezdetben önellátásra berendezkedõ
gazdák szükségleteit mindössze 1 borbély, 1 molnár, 1
kerékgyártó, 1 csizmadia, 1 varga, 2 szabó és 2 nyereg-
csináló látta el. Számuk azonban fokozatosan nõtt: 1761-
ben a mesterek már 18-an voltak, az 1770-es években 8
iparágban 26 fõ dolgozott, 1793-ban pedig már 252,
különbözõ mesterséget folytató lakosról szóltak az össze-
írások. Az iparosok többsége felvidéki városokból érke-
zett, tudtak írni és olvasni, nagy tapasztalatokkal ren-
delkeztek, és tudásukat igyekeztek a közösség javára
kamatoztatni.

Geduly Henrik 1896-ban megjelent monográfiájából
tudjuk, hogy akkoriban 760 mester próbált megélni szak-
májából. 35 iparágat sorol fel, név szerint megemlítve
azok mûvelõit. Kiderül, hogy legtöbben a csizmadiák
(159), a szabók (110), a cipészek (81), az asztalosok (50),
az ácsok (44), a szûcsök (41) és a kõmûvesek (38) vol-
tak. A listán ma már kihalt mesterségek is találhatók,
mint pl. kefés, rostás, fésûs. A csizmadiák jelentõségét
növeli, hogy közülük kerültek ki az 1885-tõl mûködõ
ipartestület elsõ elnökei is. E régi iparosok emlékét is
õrzi a Sóstói Múzeumfalu, ahol néhány mesterségnek
berendezett mûhelye repíti vissza a látogatókat a múlt-
ba.


