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JÖN A LEHÛLÉS?

A Nyíregyházi Állatpark gyûrûsfarkú maki-
jai kedden még csoportosan élvezték a simo-
gató õszi napsugarakat. Õk ekkor még nem tud-
ták, hogy nem sokáig tehetik ezt meg, hiszen
péntektõl markáns lehûlésre kell számítani. A
maximumok 20 fok körül alakulnak majd,
szombaton a leghidegebb órákban azonban he-
lyenként 1 fokig is lehûlhet a levegõ – derült ki
az Országos Meteorológiai Szolgálat országos,
középtávú  elõrejelzésébõl.

Városszerte fertõtleníti a játszótereket a NYÍRVV
Nonprofit Kft. A koronavírus-járvány második hulláma
miatt ismét fokozott fertõtlenítésre van szükség a kültéri
használati eszközök esetében is. Naponta 3-4, összesen
102 játszótérre jutnak el a városüzemeltetési társaság
szakemberei. De nem csak itt figyelnek a városban élõk
biztonságára. A helyi operatív munkacsoport folyamato-
san figyeli a járvány alakulását és amennyiben szükséges,
újabb intézkedéseket hoznak. Szerdai lapzártánkkor még
a következõk voltak érvényben:

– A Nyíregyházi Cantemus Kórus énekkari próbái és
elõadásai határozatlan idõre fel vannak függesztve. A kó-
rus határozatlan ideig nem fogadhat vendégeket és láto-
gatókat.

– A járvány továbbterjedésének megelõzése, lassítása
érdekében a Váci Mihály Kulturális Központ szeptember-
re és októberre meghirdetett elõadásait, valamint rendez-
vényeit, amelyek külsõs szervezõk által valósulnak meg,
késõbbi idõpontra halasztották el.

– A Móricz Zsigmond Színház valamennyi játszóhelyén
határozatlan ideig elmaradnak a színházi elõadások, pró-
bák, egyéb rendezvények és programok.

– A könyvtárban az egyes helyiségekben, így az olva-
sóteremben az egy idõben tartózkodók létszáma korláto-
zott és idõkerethez kötött. A visszavitt kölcsönzött köny-
vek 48 órára karanténba kerülnek.

– Az õszre tervezett nagyrendezvényeit az önkormány-
zat nem tartja meg, így többek között a Tirpák Fesztivált,
az Arany-napot, a Krúdy-napot és az Idõsek Világnapjára
tervezett rendezvényt.

– Nyíregyházán már a központi intézkedéseket meg-
elõzõen, augusztus 28-ától látogatási és intézmény-elha-
gyási tilalmat rendelt el az önkormányzat fenntartásában
lévõ Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ két telep-
helyén.

– Ugyancsak a központi intézkedéseket megelõzõen
úgynevezett zsiliprendszert vezettek be az önkormányza-
ti fenntartású óvodákban és a bölcsõdékben, még augusz-
tusban, amelynek lényege, hogy a szülõk az intézmény
bejáratánál adják át a gyermeket az intézmény dolgozó-
jának. Az óvodai gyermekcsoportok nem látogathatnak
kulturális intézményeket és ilyen céllal nem is fogadhat-
nak elõadókat.

– A nyíregyházi kulturális intézmények belsõ terei-
ben kötelezõ a maszk használata és ugyanez vonatko-

zik a sportlétesítmények, ügyfélszolgálatok látogatá-
sára is.

– Az önkormányzat intézményeiben mindenhol köte-
lezõ a napi többszöri felületfertõtlenítés és a kézfertõtle-
nítõk használata, amelyek a bejáratoknál kerültek kihe-
lyezésre, valamint a mosdókban is biztosított a szappanos
kézmosás lehetõsége.

– A piacok zárt vásárlótereiben a maszkhasználat köte-
lezõ, a külsõ elárusítóhelyeken ajánlott.

– A VOLÁN és a MÁV járatain is kötelezõ a maszk hasz-
nálata, szeptember 15-étõl le is szállítják azokat az utaso-
kat, akik ezt a szabályt nem tartják be.

– A fürdõkben a kiadott ajánlások szerinti óvintézkedé-
sek betartása folyamatos.

– Az egészségügyi alapellátás körébe tartozó háziorvosi,
fogorvosi ellátások és az orvosi ügyelet az EMMI által ki-
adott eljárásrendek betartása mellett mûködik a városban.

Nyíregyháza város járványügyi intézkedéseit a látás-
sérültek és az olvasási nehézséggel élõ diszlexiás em-
bertársaink meghallgathatják a Telefotel információs vo-
nalán, mely ingyenesen hívható a nap 24 órájában, a
06-80/804-585-ös zöldszámon, a 9-es gomb alatt.
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KÉSZ VANNAK A KIVITELI TERVEK A FELÜLJÁRÓ FELÚJÍTÁSÁHOZ

Megújulhat a közeljövõben a  nyíregyházi Tiszavasvári
úti felüljáró. A hosszabb ideje átmeneti szûkítésekkel
használható mûtárgy is rajta van azon a szûk listán, mely
kormánydöntésre vár, s mely országosan prioritást él-
vez. Ezt még a polgármester jelezte képviselõi kérdésre
az augusztus végi közgyûlésen. A majdani beruházó, a
Magyar Közút szerkesztõségünk kérdésére azt közölte,
ezt követõen a híd felújításával kapcsolatos közbeszer-
zési eljárás azonnal indítható, addig is folyamatosan fi-
gyelemmel kísérik a szerkezet állapotát.

Még az önkormányzat kezdeményezte annak idején a
36-os fõúton található, Nyíregyháza–Záhony vasút fölötti
híd, a köznyelvben Tiszavasvári úti felüljáró felújítását –
emlékeztetett Póka Imre képviselõi kérdésére a polgár-
mester az augusztusi közgyûlésen. Dr. Kovács Ferenc
hozzátette, akkoriban  elkezdõdött a vizsgálat, ami meg-
állapította, hogy itt többrõl van szó, mint ami látszott. Ezért
szûkítették részben a forgalmi sávokat még tavalyelõtt.

A VÁROSVEZETÉS SZORGALMAZTA AZ
ELÕKÉSZÍTÉST

S mivel a feladat nagyobb, ennek megfelelõen a finan-
szírozása is. Ráadásul az önkormányzatnak is voltak ké-
rései, ha már jelentõsebb felújítás történik, aminek az elõ-
készítéséért eleve sokat tett a városvezetés.

  PLUSZ TARTALMAT KÉRT NYÍREGYHÁZA
– Elkészültek a tervek, s azt kértük, a tervbe építsék be,

hogy ha a belvárosból megyünk a Kertváros felé, akkor a
jobb oldalon szélesebb legyen a járda, hogy ott egy ke-
rékpárút is helyet kapjon, hiszen most a felüljáró elõtt és
után is van, csak rajta nincs. Ennek megfelelõen az el-
múlt évben elkészültek a tervek, tehát rendelkezünk kivi-
teli tervvel – mondta a közgyûlésen dr. Kovács Ferenc.

KÖZÚT: ELKÉSZÜLTEK A TERVEK
Mindezt megerõsítette szerkesztõségünk kérdésére

a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is, eszerint a híd felújí-
tásának és az érintett közmûvek kiváltásának kiviteli
tervei a cég beruházásában teljes körûen elkészültek.
Társaságuk kommunikációs osztálya közölte, már több
alkalommal is egyeztettek a felújítás során alkalmazan-
dó vasúti üzemmel kapcsolatos korlátozásokról, ideig-
lenes mûszaki megoldásokról a MÁV Zrt. munkatársai-
val, elsõsorban a hídszerkezet alatti vasúti felsõvezeték-
rendszer kialakításának egyedisége, komplexitása mi-
att.

A MINISZTÉRIUM IS TÁMOGATJA
A Magyar Közút hangsúlyozta, az Innovációs és Tech-

nológiai Minisztérium a felújítást szakmailag támogat-

ja, a forrás biztosításához szükséges kormánydöntést a
szaktárca kezdeményezte. Erre utalt dr. Kovács Ferenc
polgármester is a nyár végi testületi ülésen, aki kiemel-
te, a terv szerint idén már döntés született volna a kér-
désben, ha nincs a járványhelyzet.

  A JÁRVÁNYHELYZET LASSÍTJA A FOLYAMATOT
– A minisztérium is támogatta, most a kormány elõtt

van a dolog, mint ahogy nagyon sok, egyéb beruházás az
országban. De tudjuk azt, hogy a járvány milyen gazda-
sági-pénzügyi következményekkel jár. Tudomásom sze-
rint a kormányzat is várja a negyedéves adatokat. Ez a
projekt abban az 55 országos projektben benne van, amely
prioritást élvez – tette hozzá a polgármester a testületi
ülésen.

FIGYELIK AZ ÁLLAPOTÁT
A Magyar Közút kérdésünkre hozzátette, a forrásbizto-

sítást követõen, a már elõkészített munkáknak köszönhe-
tõen a híd felújításával kapcsolatos közbeszerzési eljárás
azonnal indítható.

S még egy fontos tudnivaló, a biztonsági szempon-
tok miatt: a mûtárgy átépítési munkáinak megkezdé-
séig, a vonatkozó elõírásoknak megfelelõen, tovább-
ra is folyamatosan figyelemmel kísérik a szerkezet ál-
lapotát.

Az önkormányzat kérésére kerékpárút is helyet kap a hídon, összekapcsolva a két
oldalán már meglévõ szakaszokat

A vasúttársasággal is egyeztetni kell a bonyolult körülmények miatt, a kezdésig a
közút figyelemmel kíséri a mûtárgy állapotát
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MEGKEZDÕDÖTT A VÁROSI USZODA TERHELÉSES PRÓBAÜZEME
Megkezdõdött a Városi Uszoda terheléses próba-

üzeme a héten – derül ki a Városháza Sajtószolgálat
által szerkesztõségünknek küldött közleménybõl. Mint
ismert, a járványügyi veszélyhelyzet akadályozta meg
a tavaszi átadást, majd a pótberuházások és a nyári,
alapvetõen kihasználatlan idõszak lassította a nyitást.
Most, a járvány második hulláma ellenére mégis el-
kezdõdik az utolsó fázis, hogy a vírushelyzet elmúl-
tával mindenki igénybe vehesse Nyíregyháza új sport-
létesítményét.

Régi vágya valósul meg több száz vízilabdázónak és
úszónak, valamint a város sportolni szeretõ lakosságának
azzal, hogy a belvárosban is lesz egy fedett, modern léte-
sítmény, 50 méteres medencével.

A SPORTCENTRUM A KÖZREMÛKÖDÕ
A jelentõs kormányzati támogatással, TAO-források fel-

használásával egy nyertes pályázat keretében az AQUA
SE égisze alatt megvalósult beruházás a terveknek megfe-
lelõen, a mûszaki átadást követõen az önkormányzat tu-
lajdonába került. Nyíregyháza Megyei Jogú Város legutób-
bi közgyûlésén döntés született arról, hogy a város au-
gusztus elsejével üzemeltetõi tevékenységet támogató
közremûködõi megállapodást kötött a Nyíregyházi Sport-
centrum Nonprofit Kft.-vel.

90 NAP A PRÓBAÜZEM
Friss hír a beruházást illetõen, hogy a héten meg-

kezdõdött a létesítmény terheléses próbaüzeme, az
úgynevezett „terheletlent” már korábban elvégezték.
Ez azt jelenti, hogy megtöltik a medencéket vízzel, s
várhatóan a jövõ hét valamelyik napján az AQUA SE
vízilabdázói és a Nyíregyházi Sportcentrum úszói el-
kezdhetik az edzéseket az uszodában. Ez a fajta pró-
baüzem hatóságilag 90 napig tart, s ez idõ alatt folya-
matos a dokumentáció, valamint a mintaadás a nép-
egészségügyi szervnek. Amennyiben minden szem-
pontnak megfelel a létesítmény, a három hónapos idõ-
szak lezártával kapja meg a végleges mûködési enge-
délyt. A tervek szerint most, szeptemberben lett volna
az ünnepélyes megnyitás, azonban a vírushelyzet, az
egyre növekvõ számú megbetegedések miatt ez csak
a késõbbi idõkben várható. A város polgármestere és
egyik országgyûlési képviselõje is megfogalmazta gon-
dolatait a próbaüzem elõtt.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere: – Több
évtizedes álma valósult meg a nyíregyháziaknak az új
uszoda megépülésével. Egy váratlan helyzetben találtuk
magunkat a járvány miatt, azonban úgy döntöttünk, hogy
a beruházás utolsó fázisát, a terheléses próbaüzemet is
megvalósítjuk, hogy amikor majd kockázatmentesen hasz-
nálhatóvá válik nagyobb tömegek számára is a létesítmény,
akkor minél hamarabb vehessék birtokba az úszni vágyók.

„21. SZÁZADI KOMPLEXUM”
Dr. Szabó Tünde, az EMMI sportért felelõs államtitkára,

Nyíregyháza országgyûlési képviselõje: – Nyíregyháza váro-
sa mindig is híres volt sportszeretetérõl, így igyekszik a lakosa-
inak a lehetõ legjobb feltételeket biztosítani. Az új uszoda to-
vább szélesíti azokat a lehetõségeket, amelyekkel a város pol-
gárai élhetnek, nem csupán egy új sportcentrumot kapnak, de
sokkal többet annál, közösségi teret, az egészségmegõrzés
egyik központját, amely hatásosan hozzájárul a „minden gyer-
mek tanuljon meg úszni” jelszó tényleges megvalósulásához.
Az új Városi Uszoda egy minden igényt kielégítõ, 21. századi
színvonalon megépült komplexum, amely egyaránt várja
majd a versenyszerûen úszni és vízilabdázni vágyókat, az
úszni tanuló gyermekeket, valamint az úszást az egészsé-
ges életmód alapjának tekintõ szabadidõ-sportolókat. Egy-
kori úszóként, nyíregyházi sportolóként külön örömmel tölt
el, hogy a város sportélete egy ilyen modern létesítménnyel
gazdagodott, amire méltán lehet büszke mindenki.

NEMZETKÖZI VERSENYEKRE IS ALKALMAS
Akik számára még nem ismert, a tények: az új uszodá-

ban helyet kapott egy akár nemzetközi versenyek meg-
rendezésére is alkalmas, 50x25 méter  méretû, 220 centi-
méter mélységû versenymedence, valamint egy tanme-
dence, melynek mélysége 70 és 110 centiméter között
van, továbbá egy 250 férõhelyes nézõtér, illetve bírói,
edzõi, sportolói és közönségöltözõk, valamint a hozzájuk
tartozó vizesblokkok és egy versenyiroda.

PARKRENDEZÉS
Idõközben a napelemek is helyükre kerültek egy pót-

beruházás keretében, valamint a COVID-helyzet mi-
att ugyan csúszással, de megérkeztek külföldrõl az
úszóversenyek lebonyolításához elengedhetetlen rajt-
kövek is – hiszen ne feledjük, a vízilabda TAO-támo-
gatás adta az épület alapját, mely így pólóarénának
készült. A fejlesztés utolsó elemeként a parkosítás zaj-
lik, éppen az öntözõrendszereket készítik elõ, hogy
egy pihenõparkszerû környéke legyen a belváros új
ékességének.

KÉSÕBB NYITHAT
A nagyközönség számára pedig bizonyos sávokban, a

három hónapos, terheléses próbaüzemet követõen nyit-
hat meg a Városi Uszoda, természetesen az akkor aktuális
járványügyi helyzet függvényében.
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„Beteg Gyermekekért” Alapítvány
4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.

Adószám: 19208354-1-15
Törvényszék: 15 Nyíregyházi Törvényszék
Ügyszám: 1500  Pk 20580/1990
Nyilvántartási szám: 15/01/0000010

Közhasznúsági melléklet 2019.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
A szervezet tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységei az egészségmegôrzés, betegségmegelôzés,
gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, koraszülöttek mentése, szállítása. Az alapítvány tá-
mogatja a gyermekgyógyászat kereteibe tartozó tudományos üléseket, rendezvényeket.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenység megnevezése: Koraszülöttmentés
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó

közfeladat, jogszabályhely: 1997. évi CLVI.Tv.26oc/I pontja szerinti egészségmegôrzés,
betegségmegelôzés

Közhasznú tevékenység célcsoportja: újszülött gyerekek
Közhasznú tevékenységbôl részesülôk

létszáma: 529

Közhasznú tevékenység fôbb eredményei

A „Beteg Gyermekekért” Alapítvány Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében született súlyos állapotú kora-
szülöttek és újszülöttek mentését végzi. Ezen tevékenységéhez fogyóeszközöket vásárol, fedezi a mentés-
hez használt jármûvek üzemeltetési költségeit, valamint a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-
vezetôk, szakdolgozók és orvosok bérét.
Nagyértékû gépeket, felszereléseket is vásárol a kis betegek ellátásához.

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000 HUF) Elôzô idôszak Tárgyidôszak
1 db ultrahang vizsgáló készülék 0 8 255 000
1 db kilélegzett hidrogén meghatározására alkalmas készülék 0 759 400
Összesen: 0 9 014 400

4. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000 HUF) Elôzô idôszak Tárgyidôszak
B. Éves összes bevétel 61 451 70 963
ebbôl:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti

felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg 3 437 4 068
D. Közszolgáltatási bevétel 2 400 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a

Kohéziós Alapból nyújtott támogatás 0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 55 614 66 895
H. Összes ráfordítás (kiadás) 54 945 70 583
ebbôl:
I. Személyi jellegû kiadás 0 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 54 942 70 583
K. Adózott eredmény 6 506 380
L. A szervezet munkájában közremûködô közérdekû önkéntes tevékenységet végzô
személyek száma (a közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi
LXXXVIII. trv.-nek megfelelôen) (fô) 0 0

5. Erôforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése
Igen Nem

Erôforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1 000 000 Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fô] X

6. Kiegészítô melléklet – közhasznú szervezetek kiegészítô információi

6.1. Az üzleti évben végzett fôbb tevékenységek és programok bemutatása (kiegészítô mellékletbôl)

Alapítványunk 2019. évben 529 esetben végzett súlyos állapotú koraszülöttek-újszülöttek mentését.  Ezen
tevékenységhez fogyóeszközöket vásárolt, valamint fedezte a mentéshez használt gépkocsik üzemeltetési
költségeit a feladat ellátásában részt vevô mentôgépkocsi-vezetôk, szakdolgozók és orvosok illetményét.
9 014 400 forint értékben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórháza Jósa
András Oktatókórház gyermekosztálya részére az alábbi készülékeket vásároltuk:

– 1 db ultrahang készülék hasi betegségek, idegrendszeri betegségek diagnosztikus tevékenységéhez,
melynek bruttó bekerülési értéke 8 255 000 Ft volt,

– 1 db kilélegzett hidrogén meghatározására alkalmas készülék, melyet gyermekkori bélbetegségek ki-
vizsgálása során használunk, bekerülési értéke 749 400 Ft volt.

A tárgyévben alapítványunk az alapító okiratban leírtaknak megfelelôen tevékenykedett.

HELIKOPTERREL ÉS DRÓNOKKAL
VIZSGÁLJÁK A PARLAGFÜVES TERÜLETEKET

Idén a várthoz képest kevesebb a parlag-
fû a szántóföldeken és a mezõgazdasági te-
rületeken. Kedden ismét légi felderítést szer-
veztek a szakemberek Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, a helikopteres terepszem-
le mellett drónokat is bevetettek az ellenõr-
zésen. Az elmúlt években a lakosság szem-
lélete is megváltozott, de a bírság is az ir-
tásra sarkallja a földtulajdonosokat. A ki-
szabható bírság 15 ezer forinttól kezdõ-
dik és akár 5 millió forintig is terjedhet,
részben ennek is van elrettentõ hatása.

A parlagfû virágzásának nagy részén már
túl vagyunk szeptember közepén, de még
mindig vannak a kései kelések közül olyan
tövek, amelyek virágoznak. Várhatóan a kö-
vetkezõ hónap elején, közepén, amikor
megjelennek az éjszakai fagyok, akkor lé-
legezhetnek fel az allergiások. Kedd dél-
elõtt ismét a magasból ellenõrizték a szak-
emberek a megye parlagfüves fertõzöttsé-
gét. A parlagfû irtása elsõsorban humán-
egészségügyi szempontból fontos, mivel
nagyon sok az allergiás, másodsorban ez
egy agrotechnikai probléma is, a gyomnö-
vény ugyanis nagy kárt okozhat a mezõ-
gazdasági kultúrákban.

DOKUMENTÁLJÁK A TERÜLETEKET
A szakemberek a parlagfüves területe-

ket bemérik, jegyzõkönyvezik és lefotóz-
zák, ezek a dokumentumok a késõbbi el-
járások lefolytatásához szükségesek. Az
ellenõrzés során a nem mûvelt, ugarolta-
tott parlagfüves és nem megfelelõen gyom-
irtott területeket és táblaszéleket is doku-
mentálják. A kormányhivatal az idei esz-
tendõben is többször felhívta a gazdálko-
dók figyelmét a védekezés fontosságára és
arra, hogy a szankciók elkerülésének leg-
jobb módja a tarlóhántás elvégzése.
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ISMERT NYÍREGYHÁZIAKTÓL
BÚCSÚZTUNK AZ ELMÚLT HETEKBEN

Az elmúlt hetekben is több ismert, Nyíregyházához kötõdõ személyiség távo-
zott közülünk. A helyhiány miatt e hasábokon csak röviden búcsúzunk, viszont
a nyiregyhaza.hu városi webportálon, vagy a szakmájukhoz kötõdõ oldalakon
teljes terjedelmükben is elolvashatók a nekrológok.

Erdõs Jenõ

Drotár Zsolt
Életének 52. évében, tragikus hirtelenséggel, 2020.

augusztus 23-án elhunyt Drotár Zsolt bv. ezredes,
bv. fõtanácsos, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. Az ezre-
des 26 éven át szolgálta hazáját a büntetés-végre-
hajtási szervezet munkatársaként. A büntetés-vég-
rehajtási szervezet, egykori kollégái osztoznak a csa-
lád gyászában.

Életének századik évében, 2020. augusztus 18-
án elhunyt Erdõs Jenõ, Nyíregyháza zenei életé-
nek meghatározó személyisége, aki kórusokat ala-
pított, segített Vajától Mátészalkáig, de nincs a
megyében olyan énekkar, amelyhez ne lett volna
köze. Hosszú évtizedeken át vezette, szervezte,
népszerûsítette a népdalt és népzenét tanítóként,
tanárként, karnagyként, zsûritagként, szakfelügye-

lõként. 10 évig szervezte megyénkben a filharmónia hangversenyeit. Szá-
mos elismerést kapott, Mátészalka díszpolgárává választotta, kapott Alko-
tói díjat, Kiváló Tanár címet, Eötvös József-emlékérmet, Váci Mihály-díjat és
a megyei közgyûlés emlékérmét, életmûdíjat, Fasang-díjat.

Éberhardt Zoltán
Elhunyt Éberhardt Zoltán, aki 2011-tõl egészen

2016-ig vezette a Nyíregyházi Mentésirányítást,
majd a Központi Mentésirányítás tagja lett. Ugyan-
ebben az évben fõigazgatói dicséretben is része-
sült munkájáért az 53 éves mentésirányító, akinek
hirtelen halála a teljes bajtársi közösséget megren-
dítette.  Mentõápolóként 1988-ban választotta hi-
vatásául az életmentést, így nem csoda, hogy az-

óta mentésirányítóként végzett megkérdõjelezhetetlen szakmaisága az egész
országban ismertté tette a nevét a mentõknél.

Soltész József
Soltész József (1946–2020) lakatosként kezdett dol-

gozni, majd a konzervgyárban energetikai vezetõ lett,
mellette technikus végzettséget, majd gépészmérnöki és
mûszaki tanári diplomát szerzett. A nyolcvanas évek elsõ
felében politikai munkatársként Nyíregyháza gazdasá-
gával, iparfejlesztéssel foglalkozott. A Nyíregyházi Vá-
rosüzemeltetési Vállalatot 1985-tõl vezette igazgatóként
nyugdíjba vonulásáig, ekkor kapta munkája elismerése-
ként a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt Kitüntetést a köztársasági el-
nöktõl. Az országban elsõk között teremtette meg a korszerû városüzemelte-
tést és hulladékgazdálkodást, munkáját dicsérte például a sok Virágos Ma-
gyarországért díj.

Závaczki Zsolt
52 éves korában, szeptember 8-án elhunyt

Závaczki Zsolt. A sportember honosította meg Nyír-
egyházán a golfot, a megyeszékhelyen elsõként ho-
zott létre egy gyakorlópályát, ahol sokan kipróbál-
hatták a sportágat. Edzõként és menedzserként is
dolgozott, fiával, Závaczki Bálinttal számos nem-
zetközi korosztályos versenyt nyertek, utóbbi felke-
rült a felnõtt világranglistára is. Fontosnak tartotta a
tanulást is, Bálint többször kapta meg a Magyaror-
szág Jó tanulója – Jó sportolója címet.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

MEGHÍVÓ – Lakossági fórumra
Tárgy: Nyíregyháza MJV Településrendezési eszközeinek módosítása

MÓDOSÍTÁSOK IV. – 9 beavatkozási pont, egyszerûsített eljárás

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a város rendezési tervének módosítása kap-
csán a Partnerek és helyi lakosok tájékoztatása, véleményének és javaslatainak
megismerése érdekében lakossági fórumot tart 2020. szeptember 24. (csütörtök)
16.00 órától.

A fórumon tájékoztatjuk az érdeklõdõket a mellékelt táblázatban megjelölt te-
rületekre elõkészített rendezési terv módosítási javaslatokról.

A lakossági fórum helyszíne:
Nyíregyháza MJV Polgármesteri Hivatal – Bencs terem

Cím: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

REFORMÁTUS GYÜLEKEZET

TEMPLOM, KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS PARÓKIA ÉPÜLT ÖRÖKÖSFÖLDÖN

Református templom, gyülekezeti ház és parókia épült
Örökösföldön (Kulcsár Attila Ybl-díjas építész tervei alap-
ján), mellyel 79-re nõtt a Nyírségi Református Egyházme-
gye gyülekezeteinek száma. Nyíregyházán legutóbb 20
évvel ezelõtt épült református templom, az elmúlt 10 év-
ben azonban valamennyi meglévõt felújították.

Nyíregyháza Magyarország keleti régiójának második
legerõsebb református városa. Örökösföldön az elmúlt két
évben közel duplájára nõtt a református gyülekezetbe já-
rók száma. A modern kor kihívásainak is megfelelõ, de ha-
gyományos, régi értékeket is magában foglaló épületkomp-
lexumnak nemcsak helyi megtartó, de összerendezõ ereje
is van, hangzott el a templom ünnepélyes átadásán.

– Megnyugvással láthatjuk, hogy a Kárpát-medencében
Magyarországon és itt, Nyíregyházán is épülnek ezek a
megtartó közösségek. Épülnek és erõsödnek a hívõk azon

közösségei, azok a szegletkövek, amelyek elbírják, sõt,
örömmel vállalják a kõtemplom építésének terhét. Velük
együtt épülnek és újulnak meg templomaink is. Ez a tény
megmutatja azt is, hogy mi magunk, keresztény kultúrán-
kat változatlanul olyan erõforrásnak tartjuk, amely meg-
tartja a nemzetet, alapja szabadságunknak, és amely egy-
ben történelmünkhöz hû megújulásunk forrása is – hangsú-

lyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Nyírségi Refor-
mátus Egyházmegyének eddig 78 gyülekezet volt a tagja,
az örökösföldi lett a 79. Az egyházmegye templomainak
kétharmadát az elmúlt tíz évben felújították, a közösségek-
ben pedig rendkívüli aktivitás figyelhetõ meg – hangzott el
az átadóünnepségen, ahol kiderült, idén még várhatóan
Rakamazon is átadnak egy új református templomot.

– Nagyon jó érzés látni azt, hogy amellett, hogy Nyír-
egyháza számtalan területen nagy léptékkel fejlõdik, a
történelmi egyházaink is erõsödnek, gyarapodnak. Kü-
lönösen igaz ez itt, a Szentháromság téren, ahol a har-
madik templom épült fel. Ez az erõsödés nemcsak a

hitéletet erõsíti, hanem a református egyháznak és a tör-
ténelmi egyházaknak azt a hitéleten túli közösségi te-
vékenységét is, ami azt gondolom, a mostani idõkben
egyre fontosabb – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

EZ MÁR A HARMADIK A SZENTHÁROMSÁG TÉREN, ÖRÖKÖSFÖLDÖN
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EGYÜTTMÛKÖDÉS – A VÁROSFEJLESZTÉSI CÉLOKAT
SZOLGÁLJA AZ MVM-MEL KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁS

Együttmûködési megállapodást kötött Nyíregyháza
önkormányzata és az MVM Magyar Villamos Mûvek Zrt.
a további városfejlesztési célok érdekében. A következõ
napokban megtörténik a munkacsoportok felállítása, hogy
a tizenhét kijelölt területen minél hamarabb elkezdõd-
jön a közös munka. A tervek része az is, hogy a jövõben
a sóstói kisvasúton üzembe helyezzenek egy elektromos
hajtású jármûvet.

Együttmûködési megállapodást írt alá dr. Kovács Ferenc,
Nyíregyháza polgármestere és Sum János, az MVM Zrt.
gazdasági vezérigazgató-helyettese múlt héten péntek
délelõtt. Az elmúlt tíz év városfejlesztési programját végig
jellemezte, hogy egy zöld, élhetõ Nyíregyházát hozzanak
létre az energetikai felújítások és a közlekedésjavítás men-
tén is. Az önkormányzati intézményrendszer már szinte
teljesen megújult, a következõ lépésben lesz partner az
MVM, ami ebbõl a szempontból az országban a legna-
gyobb tudással, tõkével és szakértelemmel rendelkezik –
közölte a város polgármestere.

– Ebben az együttmûködési megállapodásban konkre-
tizáltuk azokat a területeket, összesen tizenhetet, ami az
együttmûködés keretein belül elképzelhetõ. Már a követ-
kezõ napokban elkezdõdik a munkacsoport felállítása
mindkét partner részérõl, megvizsgáljuk, hogyan tudjuk a
leghatékonyabban elindítani, milyen szervezeti-infrastruk-
turális háttér szükséges ehhez. Szeretnénk év végéig nagy-

jából le is zárni, mert a következõ évben indulnak majd
várhatóan az EU-s projektek és természetesen mi ezekre
is számítunk. A források, a pályázatok elnyeréséhez vi-
szont már konkrét programok és elõkészítõ munka szük-
séges  – közölte dr. Kovács Ferenc polgármester.

TIZENHÉT TERÜLET

Az együttmûködési megállapodás számtalan területen
jelent elõrelépést, a további elektromos töltõállomások

építésétõl a különféle energiamegtakarítást célzó beruhá-
zások elõkészítésén át a közvilágítási hálózat komplex
fejlesztéséig, de akár napelemes elektromos töltõkkel ren-
delkezõ ingyenes WIFI-zónákat is ki tudnak alakítani a
városban. Olyan prioritásokat választottak, amelyekben
van energetika, mindegyik jövõbe mutat és mindegyik
szegmensbe bele lehet építeni azokat a korszerû zöld tech-
nológiákat, amelyekkel hozzájárulhatnak a város fenntart-
ható gazdálkodásához.

KONKRÉT TERVEK

– A tizenhét területbõl csak néhányat emelnék ki, cso-
portosítás mentén. A hõszolgáltatás, az alternatív hajtású
közlekedés, ezen belül a CNG üzemû közösségi közleke-
dés, elektromobilitás, utóbbin belül kiemelném a bringá-
zást, közvilágítást, illetve különbözõ városi fenntartású
intézményeknek a világítását, azoknak a korszerûsítését.
Talán egy dolgot még a végére, a Sóstó felé kimenõ kis-
vasútra tervezett elektromos hajtású jármû üzembe he-
lyezését – tette hozzá Sum János, az MVM Magyar Villa-
mos Mûvek Zrt. gazdasági vezérigazgató-helyettese.

A települések fejlettségét és egyúttal vonzerejét jelen-
tõsen meghatározza az energetikai infrastruktúrájuk kor-
szerûsége, ezért is fontos a város életében a múlt hét pén-
teken aláírt együttmûködési megállapodás.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Sum János és dr. Kovács Ferenc



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A NYÍREGYHÁZI TALIGA, AVAGY A „KÉTKEREKÛ NYÍRSÉGI BÁRKA”
Sokáig hozzátartoztak a nyíregyházi utcák képéhez a

kétkerekû, egylovas taligák, vagy ahogyan a tirpák gaz-
dák nevezték, a talyigák. A taligások munkaeszközükkel
olyannyira jellegzetes alakjai voltak a városnak, hogy ké-
peslapok témáivá is vál-
tak. Sõt még Blaha Lujza
is egy taligást részesített
elõnyben egy négyesfoga-
tú hintóval szemben, ami-
kor a Hárs vendéglõben
tartott szereplését követõ-
en sóstói szállására szál-
líttatta magát.

A féderes taligák a nyí-
ri homokra lettek kitalál-
va! A teherszállításra
használt változatát li-
derkának, míg a személy-
szállítót fiákertaligának
nevezték. Nyíregyházán
meghatározták a bérkocsizásból élõk számát, azt csak
iparhatósági engedély birtokában lehetett ûzni a szintén
a hatóság által szabott díjak szerint. Mindezek ellenére a
legtöbb kifogás és panasz azért érkezett a taligásokkal
szemben, mert az árszabályozást nem vették figyelem-
be és sokszor tripla áron vállalták a fuvart. A hatóságok
az engedélyek bevonásával igyekeztek a túlkapások szá-
mát csökkenteni. Azért is többen és sokszor panaszkod-
tak, mert esténként nincs elég fiáker a vasútállomáson,

pedig oda beosztották õket, de ezt különbözõ okokkal
kijátszották.

Azért a „lószeretõ, italkedvelõ, és politizáló paraszt-
emberek” között, ahogy Szohor Pál h. polgármester ne-

vezte õket 1935-ben egy
rádióelõadásban, voltak
becsületesek is. Mint pl.
az a taligás, aki egy ifjút
átmulatott éjszakája után
szállított haza otthonába
és 10 pengõt kapott a fu-
varért, amit õ nem akart
elfogadni, mert nem tu-
dott visszaadni, de a má-
moros ifjú ragaszkodott
hozzá. Másnap azonban
megjelent a fiatalember-
nél, aki már kereste a pén-
zét, és a visszajáró 9 pen-
gõ 20 fillérrel megörven-

deztette õt. Így lett neki újra sörre valója, a taligás pedig
busás borravalót kapott.

Az 1920-as évek közepétõl már egyre több volt az
autóval történõ személy- és teherfuvarozás a városban,
amik több esetben már jobb tarifákat is kínáltak a taligá-
soknál, és lassan leszorították az utakról a nyírségi nép-
nek ezt a sajátos találmányát, a talyigát.


