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ÚJABB EGÉSZSÉGÜGYI ÉPÜLET ÚJULT MEG NYÍREGYHÁZÁN
21 millió forintból újult meg a Fenyõ utcai orvosi rende-

lõ és a védõnõi szolgálat épülete. Többek között korszerû-
södött a fûtéshálózat, megtörtént az akadálymentesítés,
és eszközbeszerzés is szerepelt a pályázatban. A felújítás
egy nagyobb, több mint 400 millió forintos – Egészségügyi
alapellátás fejlesztése Nyíregyházán II. ütem címû – pro-
jekt részeként valósult meg az Európai Unió támogatásá-
val, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában.

Dr. Kovács Ferenc polgármester helyszíni szemlén te-
kintette meg az akadálymentesített, teljes egészében kor-
szerûsített, új berendezéssel ellátott orvosi rendelõt. El-
mondta, a városvezetés az elmúlt nyolc évben kiemelt fi-
gyelmet fordított az egészségügyi alapellátás infrastruktú-
rájának, eszközfelszereltségének fejlesztésére, folyamato-
san prioritást élveznek az egészségügyi alapellátást célzó
fejlesztések. Az önkormányzati tulajdonú rendelõket már
a korábbi években felújították, az utóbbi idõkben pedig
újakat is kialakítottak.

21. SZÁZADI KÖRÜLMÉNYEK
Vassné Harman Gyöngyi, a városrész önkormányzati

képviselõje úgy nyilatkozott: – A lakosság folyamatosan
figyelemmel kísérte a munkálatokat. Mindenkit megelé-
gedéssel és örömmel tölt el a megszépült épület látványa.
A város többi rendelõjéhez hasonlóan 21. századi körül-
mények között, szépen felújított, esztétikus, modern, aka-
dálymentes egészségügyi centrum várja Rozsrétszõlõn a
betegeket.

A százszázalékos támogatottsággal bíró projektben sze-
repel még a Csillag u. 4–6. szám alatti épületek felújítása,
átalakítása és az egészségügyi szolgáltatáshoz szükséges
eszközök beszerzése (szeptember 10-én befejezõdött a
kivitelezés, hamarosan indul az eszközbeszerzés is), ahol
a közeljövõben körzeti orvosi és védõnõi szolgálatok fog-
nak mûködni. Valamint a Tokaji úton az Albérlõk Háza
épületében a földszinti épületrész felújítása, átalakítása (év
végére várható a befejezése), amely a hajléktalanok ellá-
tását biztosító háziorvosi ellátásnak ad majd helyet.

JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK AZ ISKOLÁKBAN

Kötelezõ testhõmérséklet-mérés és kézfertõtlenítés után léphetnek csak be a diákok az
iskolákba Nyíregyházán is.  Képünk a Túróczy Zoltán Evangélikus Általános Iskolában
készült, ahol a gyerekek már hozzászoktak mindehhez. Az intézmény udvarán egyéb-
ként egyelõre még nem kell szájmaszkot viselni, így ott szabadon lehet játszani, az
iskolai nagyrendezvények azonban elmaradnak.

KIOSZTOTTÁK AZ IGÉNYELT NÖVÉNYEKET
166 darab lombhullató fát, 98 darab fenyõfélét és 1186 darab cserjét osztottak ki

az „Ültess egy fát a holnapért!” városszépítõ akció folytatásaként. Összesen
140 pályázó kapott a növényekbõl, a programban a lakosság és az önkor-

mányzati fenntartású intézmények is részt vehettek. Bár a növé-
nyeket a NYÍRVV biztosítja és közterületre kell ül-
tetni, a további gondozás az igénylõ feladata lesz
a jövõben. Az akció célja a város zöldfelületeinek
további növelése, valamint a helyi közösségek
szemléletformálása, illetve új zöldfelületek léte-
sítése és megõrzése.

Fotó: Szarka Lajos

A bejáráson is betartották a járványügyi elõírásokat
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IDÉN IS LESZ RALLY EB NYÍREGYHÁZÁN,
BELVÁROSI GYORSASÁGI SZAKASSZAL

Bár a koronavírus-világjárvány alaposan felforgatta a
Rally Európa-bajnokság programját, júliusban aztán mégis
elrajtolhatott a FIA ERC 2020-as szezonja. Az elsõ állo-
más Olaszország volt, ezt követte augusztusban Lettor-
szág, október elején Portugália, november 6–8. között
pedig újra Magyarország ad otthont a megmérettetés-
nek, ezúttal is nyíregyházi központtal.

2018 óta hagyomány, hogy minden õsszel – néhány
napra – raliautók lepik el Nyíregyházát. Két évvel ezelõtt
150 versenyzõ autójának motorja bõgött fel és mérettette
meg magát az I. Nyíregyháza Rallyn. A verseny igazi ku-
riózum volt, hiszen akkor rendezték meg elõször, ráadá-
sul a Truck Race Promotion Kft. a Kelet Autósporttal kö-
zösen ezzel pályázott az Európa-bajnoki verseny meg-
rendezésére, 2019-tõl ötéves idõtartamra. A tervbõl az-
tán valóság lett. Idén november 6–8. között már másod-
jára adhatunk otthont ilyen futamnak, ugyanis jelen állás
szerint 2020-ban is lesz Rally Európa-bajnokság Nyíregy-

házán (is) – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõ-
ségét Õry Tamás, a verseny promótere, aki hozzátette,
mivel a járvány miatt módosítások történtek a verseny nap-
tárában, ezért nem a Rally Hungaryn fog eldõlni a baj-
nokság (Magyarország után a Kanári-szigeteken folytató-
dik, és Belgiumban ér véget a verseny), vagyis még izgal-
masabb csatákat láthatunk majd.

HÁROMNAPOSRA TERVEZIK
A Rally Európa-bajnokság most is három napig tart

majd, az útvonala pedig a tavalyi versenyhez hasonló. A
szervizparknak a Nyíregyháza, Tokaji út 4. szám alatt ta-
lálható Vásártér – Nagybani és Zöldségpiac – területe ad
otthont, a rajtnak és a célnak a Kossuth tér, a Zemplén-
ben, illetve a tokaji régióban pedig a gyorsaságik lesz-
nek. Természetesen nem marad el a belvárosi gyorsasági
sem Nyíregyházán, valamint a Szuperspeciál (a raliban
egy versenyzésre lezárt útszakaszt jelent, itt kettõ verseny-
zõ indul párhuzamosan egy kisebb, jobban belátható pá-
lyán) a Rabócsi Ringen.

SZIGORÚ SZABÁLYOK BETARTÁSÁVAL
– Ami változik, hogy a járványhelyzet miatt rengeteg

olyan nemzetközi és hazai elõírásnak kell megfelelnünk,
ami befolyásolja a rendezvény szervezését. A szervizpark
például ezúttal a nézõk elõl elzárt terület lesz, és ez vo-
natkozik a versenyközpontra is. Szigorúan el kell különí-
tenünk ugyanis a versenyzõket, valamint a sportszemély-
zetet a közönségtõl, de természetesen a futamokat test-
közelbõl láthatják majd – folytatta.

A VÁROS JÓ PÉLDA
– A szervezõk azon dolgoznak, hogy a jelenlegi jár-

ványhelyzetet figyelembe véve a lehetõ legbiztonságo-
sabban meg tudják rendezni a versenyt. Erre pedig sze-
rencsére Nyíregyházán is jó példák vannak. A közelmúlt-
ban több sikeres nemzetközi sportrendezvénynek is he-
lyet tudott adni a város, gondolok itt a Tour de Hongrie-
ra. Ebbe a sorba szeretnénk mi is beilleszkedni a Rally
EB-vel – zárta Õry Tamás.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

LEGEND RALLY: KULTIKUS FUTAMMÁ VÁLIK A NYÍREGYHÁZI
ÖTÉVES LESZ A LEGFIATALABB INDULÓ

Alighogy elhagyják majd a Rally EB versenyautói Nyír-
egyházát, november 20-án és 21-én kalandra vágyó te-
repjárók lepik el a Kossuth teret, ugyanis csakúgy, mint
tavaly, idén is a szabolcsi megyeszékhely ad otthont a
Legend Rally évadzáró futamának.

Míg a Rally Európa-bajnokság a száguldásról, a Legend
Rally inkább a navigációról, a tájékozódási képességrõl
és a helyzetfelismerésrõl szól.  A futam célja ugyanis, hogy
megismertesse a résztvevõket az adott tájegység jellem-
zõ vonásaival, kultúrájával: a versenyzõknek 100–120
GPS-pontot kell érinteniük, adott szintidõ alatt. Itt a
Guinnesshez kötõdõ kérdések várnak majd rájuk. De a
futam nemcsak a résztvevõknek kikapcsolódás: érkezik
80–100 csapat, többek igazi luxus terepjárókkal.

PÉNTEK: „ÕRÜLETTEL INDUL”
Klinovics János, a verseny futamigazgatója elmondta,

idén két napig tart majd a Legend Rally. Pénteken este a
Kossuth térrõl indul a futam, igazi õrülettel, ugyanis egy
emelvényrõl startolnak majd el az autók, percenként. Ezt
követõen pedig egy éjszakai rövid szakasz vár rájuk.

SZOMBAT: SÖTÉTBEN ÉRNEK VISSZA
A nagy verseny szombaton veszi majd kezdetét, szin-

tén a Kossuth térrõl, és az autók csak sötétben térnek vissza
a célállomásra. Közben eljutnak többek között Nagykálló-
ba és Kisvárdára is.

ÁTGONDOLT TAKTIKÁRA VAN SZÜKSÉG
– A versenyzõknek érdemes lesz egy átgondolt taktika

alapján teljesíteni a távot, hogy a lehetõ legjobb ered-
ményt érhessék el. A GPS-pontok teljesítésének tetszõle-
ges sorrendje nemcsak szabadságot ad majd az indulók-

nak, hanem igazi örömautózást is tesz lehetõvé. 17 óra
alatt feltöltõdött a kvalifikáció, nagy az érdeklõdés a ver-
seny iránt, persze ehhez kellett az is, hogy már tavaly is
rengeteg vendégszeretetet kaptunk az érintett települé-
sektõl, köztük Nyíregyházától is – nyilatkozta a futam-
igazgató. (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Dr. Kovács Ferenc polgármester az elmúlt napokban
jelentette be hivatalos Facebook-oldalán, hogy a közel-
jövõben megvalósul a Kállói út és a Tünde utca kereszte-
zõdésének átépítése, valamint a Stadion utca – Kótaji út
– Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban is körfor-
galom létesítése. De még viszonylag friss hírnek számíta-
nak, hogy elkészültek az újabb örökösföldi körforgalmak,
a Korányi – Csaló közinél pedig most zárult le a mûszaki
átadás-átvétel folyamata, bár már hetek óta használha-
tó. Az önkormányzati pályázatok és projektmenedzsment
referatúra segítségével megnéztük, mi minden történt
ezen a területen az elmúlt évtizedben.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata az
elmúlt 10 évben nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a vá-
ros közlekedése biztonságosabb, gyorsabb legyen, így szá-
mos új körforgalmat építettek, valamint több csomópon-
tot alakítottak át ennek jegyében. Ennek fontosságát dr.
Kovács Ferenc polgármester sokszor hangoztatta, mint
fontos, megoldandó feladatot, valamint azt is, hogy a 2010
elõtti idõkben jellemzõen csak ígérgették ezeket. Mint ki-
derült, a látványos, sokaknak könnyebbséget hozó folya-
mat a mostaniak átadása után is folytatódik. De elõbb néz-
zük a közelmúltat, nem idõrendben.

HAT KÖRFORGALOM BENT

Az elmúlt években Nyíregyháza belterületén 6 körfor-
galom épült az alábbi csomópontokban:

– Tiszavasvári út – Szélsõbokori út keresztezõdése
A fejlesztés során megtörtént a kerékpárosok és gyalo-

gosok csomóponton keresztül történõ biztonságos átve-
zetése is. A gyalogátkelõhely a Tagló utcai csomópontba
került, gyalogos védõszigettel.

– Család utca – Belsõ körút keresztezõdése
A körforgalmú csomóponttá történõ fejlesztés mellett a

parkolók újraosztása, valamint a meglévõ buszöblök szab-
ványosítása szintén megtörtént. A csomópont északi, ke-
leti és déli ágain elválasztott rendszerû gyalog- és kerék-
páros átvezetés valósult meg.

– Család utca – Szalag utca keresztezõdése
A fejlesztés részeként itt is újraosztották a parkolókat és

szabványosították a meglévõ buszöblöket. A csomópont
déli ágán az elválasztott rendszerû gyalogos és kerékpá-
ros átvezetés háromszög alakú elválasztó szigetek alkal-
mazásával valósult meg.

– Arany János utca – Szarvas utca keresztezõdése
A térség közlekedésbiztonságának jelentõs javítását

célozta meg a víztorony környékén, forgalmas utak ke-
resztezõdésében.

– Korányi Frigyes utca – Csaló köz keresztezõdése
A mûszaki átadási-átvételi eljárását lezárták, a munkák

teljes mértékben elkészültek.
A projekt célja itt az volt, hogy a városközpont irányá-

ba megjelenõ jelentõs gépjármûforgalom számára bizton-
ságosabb közlekedési feltételek és körülmények megte-
remtése mellett elõsegítsék az egyenletes haladást, ezál-
tal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környe-
zeti terhelést. További cél volt, hogy az érintett nyomvo-
nalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi
funkcióját erõsítsék, valamint elõsegítsék, hogy ezen tele-
pülésrészek jobban és könnyebben megközelíthetõvé vál-
janak a munkavállalók és a vállalkozások, illetve a lako-
sok számára.

– Törzs utca – Semmelweis utca keresztezõdése
Szintén a közúti közlekedés biztonságát, egyenletes

forgalomáramlását hivatott szolgálni.

HAT KÖRFORGALOM KINT

Az elmúlt 10 évben megvalósult fejlesztések hatására
Nyíregyháza külterületi útjait is számos körforgalommal
látták el. A 2019-ben átadott Nyugati elkerülõn 5 helyszí-
nen alakítottak ki körforgalmat, köztük a Tiszavasvári,
Tokaji utakon és az útszakasz végén a Nyírszõlõsi út csat-

MODERN CSOMÓPONTOK, KORSZERÛ KÖRFORGALMAK
AZ ELMÚLT 10 ÉVBEN SZÁMOS HELYEN MEGVALÓSULT A BALESETVESZÉLYES KERESZTEZÕDÉSEK ÁTALAKÍTÁSA

lakozásánál. A 36. sz. fõúton, a 46+150 km szelvényénél
is készült egy körforgalom a logisztikai központ és gyárte-
lep biztonságos megközelítési lehetõségének a biztosítá-
sa érdekében, valamint az autóbusz-megállóhelyek öböl-
be történõ áthelyezése és a biztonságos gyalogos átveze-
tés létesítése miatt. És emeljük ki még egyszer: elkészült a
Nyugati elkerülõ M3-as autópályát és Nyírszõlõst össze-
kötõ szakasza. Ez a fejlesztés önmagában nagyban csök-
kenti a Nyíregyházán áthaladó tehergépjármûvek számát.

ÁTÉPÍTETT CSOMÓPONTOK

Nyíregyháza közlekedésének biztonságosabbá tételé-
nek érdekében a város több csomópontját alakították át
az elmúlt évek során.

– A Kemecsei út – Vénusz utca csomópontját úgy, hogy
az ott található autóbusz-öbölpár környezetében kiépült
a biztonságos közúti gyalogos átvezetés, és a Fürdõ utcá-
ig, illetve Blaha Lujza sétányig gyalogosok és kerékpáro-
sok által is biztonságosan használható burkolat készült.

– 2016-ban a Kígyó utca – Debreceni út csomópontja
épült át: közlekedésbiztonsági szempontból kedvezõbb
kialakítást kapott, az útcsatlakozás pedig jobb geometriá-
val épült meg.

– 2019-ben Örökösföldön három csomópont is átépült:
a Törzs utcán a Pazonyi úti, a Semmelweis utcai (körfor-
galommal), illetve az Orosi úti. A Törzs utca Pazonyi úti
csomópontjában egy új, önálló jobbra kanyarodó sáv épült,
mintegy 110 méter hosszúságban, enyhítve a korábbi tor-
lódásokat, zsúfoltságot. A Törzs utca Orosi úti csomópont-
jában a meglévõ jobbra kanyarodó sáv meghosszabbítása
valósult meg közel 50 méteren, ami szabályozottabb for-
galomáramlást tesz lehetõvé.

– A Mezõ utca – Bethlen Gábor utcai csomópont át-
építésével megnõtt a csomópont áteresztõképessége.

– Megtörtént a Szegfû utca négysávosítása.

2021-BEN TERVEZETT KÖRFORGALOM-
-FEJLESZTÉSEK

A Kállói út – Tünde utcai útkeresztezõdés forgalmi rend-
je jelzõtáblákkal szabályozott, jelenleg közlekedésbizton-
sági szempontból kedvezõtlen. A Kállói úton napközben
is jelentõs a forgalom, de a reggeli munkába indulási és
az esti hazaérkezési csúcsidõszakokban a Kállói útra tör-
ténõ balra és jobbra kanyarodások az elsõbbségadások
miatt nehézkesek, így a jármûvek rendszeres feltorlódása
egyre elviselhetetlenebb, balesetveszélyesebb helyzetet
eredményez. Mindemellett a haladási sebesség a Kállói út

érintett szakaszain a csúcsidõszakon kívül gyorsnak mond-
ható. A Tünde utca Kállói útba történõ becsatlakozása az
általa feltárt Déli Iparterület forgalmi összetételére és funk-
ciójára való tekintettel nagy burkolatfelületen valósul meg.
Mindeközben a Tünde utca felõl kanyarodni szándékozó
jármûvek jelentõs része lassan gyorsulni képes tehergép-
jármû. A tehergépjármûvek közlekedési feltételeinek ja-
vítása érdekében korábban megépített nagy burkolatszé-
lesség és a nagy sugarú csatlakozóívek miatt, nagy sebes-
ségû kanyarodó mozgás lehetséges.

MÁRCIUSBAN KEZDHETIK

A Tünde utca által kiszolgált Déli Iparterület felõl érke-
zõ és centrum felé balra kanyarodó jelentõs közúti forga-
lom biztonságos levezetése érdekében egy körforgalmú
csomópont valósul meg. A körforgalom ágain, annak kör-
nyezetében biztonságos gyalogos és kerékpáros átvezeté-
sek, akadálymentesítés, valamint autóbuszmegálló öböl-
be történõ helyezése szintén megvalósul. A csúcsidõsza-
kokban drasztikusan megnövekedõ, illetve csúcsidõsza-
kon kívül jelentõs sebességgel közlekedõ forgalmat egy
körforgalmi csomópont kialakítása biztonságosabbá teszi.
A csomóponti ágakon gyalogosok és kerékpárosok részé-
re biztonságos átvezetések szintén megvalósulnak. A meg-
épülõ csomóponti beruházásokkal elérhetõ, hogy az érin-
tett területeken csúcsidõben egyenletesebb legyen a for-
galom, és ezáltal a károsanyag-kibocsátás is csökkenjen.
Jelenleg a konzorciumi partner által indított (NIF Zrt.) ki-
vitelezõ kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás fo-
lyamatban van. Várható munkaterület-átadás 2021. már-
cius, kivitelezés teljesítési határideje: 161 nap.

STADION – KÓTAJI – HÍMES – VASVÁRI PÁL
CSOMÓPONT

A Stadion utca felõl jelentõs balra kanyarodó forgalom
mellett, a Vasvári Pál utca – Kótaji út is jelentõs forgalmat
bonyolít le, miközben a Hímes utca is egy városrész di-
rekt kapcsolatát hivatott biztosítani. A tervezéssel érintett
szakaszon gyalog-kerékpáros létesítmények, valamint au-
tóbuszmegállók is találhatóak, ezért körforgalmat valósí-
tanak meg. Megvalósulnak továbbá a közmû-védelembe-
helyezések, -kiváltások, kerékpáros, gyalogos és közössé-
gi közlekedési, valamint parkolási létesítmények, átveze-
tések, zöldfelület-rendezés, valamint az átalakuló csomó-
pontok térvilágítása is. Ennél a beruházásnál jelenleg a
NIF Zrt., mint konzorciumi partner bevonásának elõké-
szítése történik, a kivitelezés elõreláthatóan jövõ nyáron
indul és 2021. év végére be is fejezõdik.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A Család utcán két körforgalom is épült nemrégiben
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A KÉNYSZERKIKÖLTÖZTETÉS HOSSZÚ FOLYAMAT EREDMÉNYE
PEDIG VAN SEGÍTSÉG: TÖBB ÖNKORMÁNYZATI, LAKHATÁSI TÁMOGATÁS VEHETÕ IGÉNYBE

Mint ismert, október 6-án, a Huszártelepen jogcím
nélküli lakáshasználat miatt 4 lakás esetében végrehajtó
kért jogerõs bírósági ítélet alapján karhatalmas kényszer-
kiköltöztetést, tekintettel arra, hogy a háztartásonként
átlagban 1,2 millió forintos tartozást – amely több év alatt
halmozódott fel – önkéntesen a többszöri megkeresés
ellenére sem teljesítették. Ehhez fontos tudni, hogy Nyír-
egyháza MJV Közgyûlése 9/2020. (II. 6.) számmal hatá-
rozatot hozott az önkormányzati bérlakásban élõ,
250 000 forint összegû lakbér- és üzemeltetési költség-
hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nél-
küli kiköltöztetésérõl. Nyíregyházán az augusztus 31-ei
adatok szerint lejárt lakbér-kintlévõség meghaladja a
186,5 millió forintot.

Az intézkedés egyrészt a közvagyonnal való felelõs
gazdálkodás, másrészt a többi fizetõ bérlõ fizetési mo-
ráljának fenntartása érdekében is szükséges az irreáli-
san magas lakbérhátralékot felhalmozókkal szemben.
A teljes képhez további fontos információk tartoznak
a Városháza Sajtószolgálat és az önkormányzat Szoci-
ális és Köznevelési Osztályának tájékoztatása szerint.
Például az, hogy a városi bérlakás-állományból szoci-
ális alapon 1471 db, költség alapon 163 db, nem szo-
ciális (piaci) alapon 166 db van kiadva, mely kategó-
riák között jelentõs különbség van a bérleti díj mérté-
két illetõen.

1800-AN VÁRNAK LAKÁSRA
Mindeközben 1800 lakásigénylõt tart nyilván a bérla-

kásokkal kapcsolatos bérbeadói feladatokat ellátó NYÍRVV
Nonprofit Kft. Ebbõl 1408 az elsõ önkormányzati bérlaká-
sukat igénylõk száma, 544 pedig a jelenleg önkormány-
zati bérlakásban élõ bérlõk száma, akik nagyobb, vagy
magasabb komfortfokozatú bérlakásba szeretnének köl-
tözni.

HA VAN HAJLANDÓSÁG, VAN LEHETÕSÉG
Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került em-

berek ne veszítsék el lakhatásukat, ha fizetési hajlandósá-
got mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetõség van
részletfizetési megállapodás kötésére. Az érintettek bevon-
hatók adósságkezelési szolgáltatásba, lakhatást segítõ el-
látásba, vagy RÉS alapítványi támogatásba is. Ha a bérlõk
nem kívánnak ezekkel a lehetõségekkel élni, s a lakbér-
és üzemeltetési költség-tartozás eléri a 200 ezer forintot,
úgy felszólító levelet küldenek számukra.

TÖBBSZÖR KERESIK AZ ADÓSOKAT
Több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele

a tartozás rendezése érdekében. A felszólító levél átvéte-
le után – ha a bérlõ továbbra sem fizet – 8 napon belül
felmondják a szerzõdését. A felmondási idõ eredményte-
len eltelte után peres eljárást indítanak a lakás kiürítésére
és a pénzkövetelés behajtására. Ennek során bármikor le-
hetõsége van a bérlõnek fizetni. Teljesítés hiányában a
bíróság kötelezi a bérlõt a lakás kiürítésére és az elmaradt
lakbér megfizetésére. A jogerõs ítélet alapján indul meg a
végrehajtási eljárás. A hátralékos bérlõknek az egész eljá-
rás alatt bármikor van lehetõsége fizetni, külön megálla-
podás nélkül is.

MÉG A VÉGÉN IS ELKERÜLHETÕ
Az 500  000 forint feletti tartozók esetében a NYÍRVV

Nonprofit Kft. kéri a végrehajtótól a karhatalmas kény-
szerkiköltöztetés idõpontjának kitûzését. A kényszerki-
költöztetés kitûzése elõtt a végrehajtó még felhívja az
adóst az önkéntes teljesítésre. Ha ez is eredménytelen,
akkor kerül csak sor a kiköltöztetés dátumának kitûzé-
sére. A végrehajtás foganatosításáig hosszú idõ, hóna-
pok telhetnek el, mely idõpontig még mindig van lehe-
tõsége az adósnak, hogy érdemben és folyamatosan
csökkentse a tartozását. Amennyiben ez nem valósul
meg, elhelyezés nélkül végrehajtják a kényszerkiköl-
töztetést.

– Az önkormányzat lakbértámogatással segíti azokat, akik
szociális bérlakás-igényléssel rendelkeznek, de jelenleg albér-
letben élnek. A támogatás mértéke 17 000 Ft/hó, ha kiskorú
gyermek van a családban, egyéb esetekben 10 000 Ft/hó.

– Szintén lakbértámogatásnak nevezzük azt a támoga-
tást, amelyet önkormányzati tulajdonú lakásban élõk kap-
hatnak a szociális, jövedelmi, vagyoni helyzet és a támo-
gatható lakás nagyságát figyelembe véve. Ez a támogatás
csak meghatározott lakbérövezetekben vehetõ igénybe.

TOVÁBBI TÁMOGATÁSI FORMÁK
Ezen túlmenõen számos, egyéb típusú támogatás vehe-

tõ igénybe Nyíregyházán. A rendszeres támogatások kö-
zött a gyógyszertámogatás, a méltányossági ápolási díj,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény említhetõ, a
rendkívüli, úgynevezett eseti támogatások között pedig a
tanszertámogatás, a helyi autóbusz közlekedési támoga-
tás rendszere, elsõ lakáshoz jutók támogatása, karácsonyi
támogatás, temetési segély, fõiskolai/egyetemi hallgatók
részére rendkívüli támogatás, kelengyetámogatás, szüni-
dei étkeztetés stb. Az önkormányzat minden évben meg-
szervezi a szociális alapon történõ tûzifaosztást is.

SEGÍTÕ INTÉZMÉNYEK, ELLÁTÁSOK
A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ feladat-

körében segíti többek között azokat a személyeket, családo-
kat, akik adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzde-
nek, illetve nehéz élethelyzetben élnek. Ha valakinek nem
biztosított a lakhatása, az önkormányzat segíti a rászoruló
személyeket. A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási In-
tézmény szervezeti keretében mûködõ Családok Átmeneti
Otthona és a Gyermekek Átmeneti Otthona intézmények
az otthontalanná vált gyermeknek, szülõnek biztosít átme-
neti elhelyezést. Az önkormányzat egyházi fenntartóval kö-
tött ellátási szerzõdés keretében egy másik családok átme-
neti otthona, valamint nem állami szervezettel kötött szerzõ-
dés keretében Félutas Ház mûködtetését segíti. A hajlékta-
lan személy, valamint az otthontalanná vált anya lakhatását
segítõ ellátás a lakbér-hozzájárulási szolgáltatás, amely or-
szágosan is egyedülálló támogatás. A Nyíregyházán évek óta
igénybe vehetõ ellátás havi rendszerességû pénzbeli támo-
gatást (8000–25 000 forint között) jelent azok számára, akik
legalább 90 napja folyamatosan átmeneti szállón laknak, vagy
legalább 30 napja utcán, közterületen, lakásként nem hasz-
nálható helyen vagy éjjeli menedékhelyen élnek. Feltétel,
hogy a hajléktalanellátó szolgálatokkal kapcsolatot kell
tartani, valamint a jövedelmi viszonyok vizsgálata.

HÁNY ÉVIG KELL EHHEZ NEM FIZETNI?

A statisztikai adatok szerint – melyet helyi szociológiai
kutatás is alátámaszt – a különféle, alább felsorolt támo-
gatásokban részesítettek száma csökken, noha a segítõ in-
tézményekben és projektekben folyamatosan elérhetõ
dolgozók tájékoztatják az érintetteket. A szegregátumok
területén sokan nem kérnek támogatást annak ellenére
sem, hogy a kutatás szerint 37,6 százalékuk már legalább
kétszer elmaradt a lakbér fizetésével, illetve 32,5 százalé-
kuk a közüzemi díj fizetésével. Figyelembe véve, hogy a
telepeken lévõ bérlakások bérleti díja rendkívül alacsony
(komfortos és félkomfortos szerint 136 és 130 Ft/m2/hó,
további kedvezményként ennek 50 százalékát fizetik),
nemcsak a bérleti díj, de a rezsiköltség egy jelentõs részét
is fedezné a lakásfenntartási támogatás összege (3000–
8000 forint, havonta). Sõt! Ezek alapján könnyû kiszámolni,
hogy például egy feltételezett 40 négyzetméteres lakás-
nál ez kb. 5200 forint lenne. Pontosabban, csak a fele,
kedvezményesen. Ahhoz pedig már számolni sem na-
gyon kell, hogy érzékeljük, ezek hosszú évek (akár év-
tized) óta tartó folyamatok. S bár néhány országos sajtó
azt hangoztatta, hogy az érintettek fizetni akartak/akar-
nak, az elmúlt idõk történései másképp mutatják...

LAKHATÁSI TÁMOGATÁSOK
Az önkormányzat a lakhatás biztonsága, a lakásfenn-

tartási költségek megfizetésének támogatása érdekében
több típusú pénzbeli és természetbeni ellátást biztosít,
melyet a bérlakásban élõk is igényelhetnek.

– A lakosság körében jól ismert ellátás, a helyi lakás-
fenntartási támogatás, amelyre mindazok a háztartások
jogosultak, ahol az egy fõre jutó jövedelem nem haladja
meg a 74 100 Ft/fõ (családban élõ esetén), illetve a 82 650
forintot (egyedül élõ/egyedülálló). A lakásfenntartási tá-
mogatás összege havonta jövedelemtõl függõen 3000–
8000 Ft/hó-ig terjed.

– Az adósságkezelési szolgáltatás keretében kaphatnak
segítséget azok a háztartások, akik közüzemi díjhátralék-
kal és/vagy lakbérhátralékkal rendelkeznek.

– Nyíregyházán azon háztartások, akik a közüzemi dí-
jakat nem, vagy csak nagy nehézségek árán képesek ki-
egyenlíteni, a Rászorulók Életének Segítése Közalapítvány-
tól (RÉS) is kérhetnek segítséget.
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ALAKULÓ ÜLÉST TARTOTT
AZ IDÕSÜGYI TANÁCS

Hétfõn délelõtt tartotta alakuló ülését
az Idõsügyi Tanács, melyet dr. Kovács Fe-
renc polgármester, mint az Idõsügyi Ta-
nács elnöke vezetett. Az ülésen megválasz-
tották a tanács titkárát. 2020–2025 évek-
re Telepóczkyné Farkas Mártát (képünkön)
egyhangúlag bízták meg a titkári felada-
tokkal. Elhangzott, a város mindent meg-
tesz annak érdekében, hogy a szépkorúak
életminõsége folyamatosan javuljon, a ne-
hézségek ellenére pedig a karácsonyi cso-
magot idén is eljuttatják számukra.

Dr. Kovács Ferenc polgármester meg-
köszönte a tanács tagjainak és elõzõ tit-
kárának, Fintor Károlynénak a korábbi
ciklusban végzett munkát. Egyúttal sok
sikert kívánt az újonnan megalakult ta-
nács tagjainak és az általuk választott új
titkárnak, Telepóczkyné Farkas Mártának.

Az Idõsügyi Tanács 2020–2025 évre
delegált tagjai:

Dialóg Közhasznú Egyesület – dr.
Exterdéné Zsurkai Ilona.

Aranykor Nyugdíjas Klub – Boronkay
Ferencné.

Társasházak és Társasházkezelõk Or-
szágos Egyesülete – Fintor Károlyné.

Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szö-
vetség – Szabóné dr. Csiszár Gabriella.

Nyíregyháza-Városi Református Egy-
házközség – Telepóczkyné Farkas Márta.

Emmaus Evangélikus Egyházközség –
Földesi János.

Magyarok Nagyasszonya Római Kato-
likus Fõplébánia – Ilosvai Gábor.

Jósavárosi Görögkatolikus Egyházköz-
ség – dr. Gulácsiné Hernádi Ibolya.

IDÉN IS LESZ KARÁCSONYI CSOMAG
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Fontos dokumentumokról is tárgyalt a képviselõ-tes-
tület, újabb fejlesztések lehetõsége mellett. A járvány-
ügyi szabályok megtartásával ülésezett múlt csütörtökön
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése.

A szokott módon elõször a két közgyûlés közötti történé-
sek összefoglalóját tekinthették meg a képviselõk a kisfilm
segítségével, melyet a polgármester szóban egészített ki.

KÖSZÖNET A MÉDIACENTRUMNAK

Dr. Kovács Ferenc ezek részeként külön kiemelte az
önkormányzati médiacentrum, a Város-Kép Nonprofit Kft.
tevékenységét az elhangzottak alapján, mely egyrészt nagy
szerepet játszott abban, hogy az Év Marketing Fõvárosa
lett Nyíregyháza, másrészt sorozatban másodszor nyerte
el a helyi tévék egyesületénél a hírmûsor kategória szak-
mai fõdíját a Híradójukkal.

SZERZÕDÉS A KÖZÉTKEZTETÉSRE

A polgármester tájékoztatta a közgyûlést, hogy az ön-
kormányzat, a fenntartásában mûködõ óvodák, továbbá a
Közintézményeket Mûködtetõ Központ szeptember 9-én
eredményes közbeszerzési eljárást követõen tízéves idõ-
tartamra szerzõdést kötött a Hungast Nyírség Kft.-vel, illet-
ve az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó Zrt.-vel, mint
közös ajánlattevõkkel az önkormányzat területén lévõ óvo-
dák, továbbá általános iskolák, középiskolák és kollégiu-
mok ellátottjai, tanulói részére közétkeztetés biztosítására.

TÁRSADALMI VITÁRA BOCSÁTOTTÁK A KLÍMAAKCIÓTERVET

INDULÁSRA VÁR A FELÚJÍTÁS

Az elmúlt idõszak kapcsán kérdések és vélemények is
érkeztek. Ezek között újra felvetõdött a Tiszavasvári úti
felüljáró felújításának kérdése. A polgármester válaszában
jelezte, minden készen áll a kezdéshez, amit eddig a
pandémiás helyzet lassított. Dr. Kovács Ferenc kiemelte,
a felüljáró alatti vasúti fõvonalak is bonyolítják a beruhá-
zást, a MÁV-val a Magyar Közút egyeztet, mely partner-
ségben van az önkormányzattal. Õ személyesen is beszélt
a szakállamtitkárral a kérdésben, aki jelezte, egy újabb
bizottság támogatása után a kormányzat elé kerülhet for-
rásbiztosításra. Ha minden jól alakul, akár jövõ tavasszal
el is indulhat a kivitelezés, hiszen a tervek készen van-
nak, melyek része a szélesítés és a kerékpáros átvezetés.
Addig is, a használata biztonságos, hiszen statikailag rend-
ben van a szerkezet.

KÉSZPÉNZMENTES AUTOMATÁK

A napirendek sorában módosította az önkormányzat a
Volánbusz Zrt.-vel kötött közszolgáltatási szerzõdést. Esze-
rint január elsejével legalább három készpénzmentes jegy-
értékesítõ automatát állítanak be a kiemelt jegy- és bérlet-
értékesítési pontokon, tekintettel a járványügyi idõszakban
a készpénzhasználat ismert egészségügyi kockázataira.

PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK, SZABÁLYZATOK

Az ütemezésnek megfelelõen felülvizsgálta az önkor-
mányzat a 2018-ban öt évre elfogadott Helyi Esélyegyen-
lõségi Programját. Egyhangú döntéssel csatlakozott a város
a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2021. évi fordulójához. Módosította az önkormány-
zat az általa fenntartott kulturális intézmények szervezeti
és mûködési szabályzatát a törvény alapján bekövetkezõ
közalkalmazotti jogviszony átalakulása miatt. Felülvizsgál-
ták a képviselõk a helyi települési nemzetiségi önkormány-
zatokkal megkötött megállapodásokat, majd tájékoztatót
hallgattak meg az önkormányzat elbírálás alatt lévõ, meg-
valósítás alatt álló és lezárás alatt lévõ pályázatairól.

ENERGIA- ÉS KLÍMAAKCIÓTERV

Elfogadta a közgyûlés a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Fenntartható Energia- és Klímaakcióterve (SECAP) do-
kumentum társadalmi egyeztetési változatát. Az önkor-
mányzat például a következõket vállalta: 2030-ig legalább
40 százalékkal csökkenti az üvegházhatású gázok (CO2)
kibocsátásának mértékét, fenntartható Energia- és Klíma-
akciótervet dolgoz ki, mely alapját képezi egy átfogó in-
tézkedéssorozat meghatározásának. (A dokumentum –
javaslattételi adatlappal – elolvasható a varoshaza.nyir-
egyhaza.hu oldalon.)

ROZSRÉTSZÕLÕI BEKÖTÕÚT

Pályázatot nyújtott be az önkormányzat a Rozsrétszõlõ
bekötõút (Nyugati 1. u. – Déli Ipari Park bekötõút) felújí-
tására. A 600 millió forintos, önerõt nem igénylõ, Gazda-
ságfejlesztést és munkaerõ mobilitás ösztönzését szolgáló
közlekedésfejlesztéses projektrõl késõbb születik döntés.

TOVÁBB CSÖKKENT
A BELVÍZ-VESZÉLYEZTETETTSÉG

Külön szólt arról is, hogy a „Környezetvédelmi infrast-
ruktúra-fejlesztések Nyíregyházán” címû pályázat kere-
tében elkészült a Nyulastói csatorna rekonstrukciója me-
derbõvítéssel, a Csemete utca csapadékvíz-elvezetõ há-
lózatának kiépítése zárt csatornával, záportározóval és az
Igrice (VIII/1.) fõfolyás Berenát utcától északra esõ részé-
nek kapacitásnövelése mederburkolással. Ezzel a komp-
lex beruházással is tovább fejlõdött Nyíregyháza csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszere, nõtt a környezetbiztonság és
csökkent a belterületek belvíz-veszélyeztetettsége.

ÚJABB KÖRFORGALOM
ÉS TEQ ONE ASZTALOK

– Jó hír, hogy befejezõdött a Korányi Frigyes utca – Csaló
köz csomópontban az új körforgalom építése, folyamat-
ban van a mûszaki átadás-átvétel, a közlekedõk már bir-
tokba is vehették. A Magyar Multi Teq Program keretében
az önkormányzat kedvezményes, 50 százalékos áron vá-
sárolt 14 db multifunkciós sporteszközt, úgynevezett Teq
One asztalt. Így újabb szabadtéri sportolási lehetõségek
nyílnak a város számos pontján. Öt asztal telepítése már
megtörtént, a többi folyamatban van – tette hozzá.

MEGEMLÉKEZÉS

A polgármester végül az Idõsek Világnapja alkalmából
jó egészséget és hosszú életet kívánt a nyíregyházi idõ-
seknek, hiszen a járványügyi intézkedéseknek megfelelõ-
en nem lehetett megrendezni a városi ünnepséget. Majd
részvétét fejezte ki a családtagok, barátok és volt munka-
társak részére, hiszen szeptember 8-án elhunyt Soltész
József, a városüzemeltetõ cég egykori, a Magyar Köztár-
saság Ezüst Érdemkeresztjével kitüntetett vezetõje.

FIDESZ-KDNP:
BÜSZKÉK VAGYUNK A ZÖLD VÁROSUNKRA

– Egy tudatos építkezés kicsúcso-
sodása ez a terv, hiszen figyelemmel
kísérhetjük, hogy évek óta Nyíregy-
háza városa nagyon sokat fordít arra,
hogy fákat telepítsen, zöld növény-
zetet megõrizzen, ahol csak tudja,
frissítse. Ez a zöld város, amire mi
büszkék vagyunk, megtestesül eb-
ben a programban írott formában is.
Bízom benne, hogy ez továbbmegy a társadalmi
egyeztetésen és támogatást kap. Olyan ötletekkel lesz
gazdag ez a tervezet, ami tovább fogja erõsíteni a vá-
rosvezetésnek ezt a koncepcióját – nyilatkozta a Nyír-
egyházi Televíziónak Halkóné dr. Rudolf Éva, a FI-
DESZ-KDNP frakcióvezetõ-helyettese.

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT: FON-
TOS ÉS TÁMOGATANDÓ A ZÖLD GONDOLAT

– A környezetvédelmet alapvetõ
feladatként fogalmaztuk meg a
2019-es önkormányzati választáso-
kon, hiszen közöttünk is többen van-
nak, akik a zöld gondolatot nagyon
fontosnak tartják, másrészt a város
és az egész világ szempontjából is
az. Elsõdleges, hogy a szennyezõ
anyagok kibocsátási csökkenése

megtörténjen, és azt a fajta folyamatot, amely a zöld
irányba viszi a környezetünk változását. Például a
fásítást, a közterületi növények dolgát fontosnak tart-
juk. Valamint azt, hogy tovább folytatódjon az a fo-
lyamat, amely során az energiahatékonyságot céloz-
za meg a város. Ezt nekünk is kötelességünk támo-
gatni – fejtette ki stábunknak a témában a vélemé-
nyét Jeszenszki András, a Szövetségben Nyíregyhá-
záért frakcióvezetõje.

ZÖLD BUSZ PROGRAM

Döntöttek arról is, hogy Nyíregyháza részt vesz a Zöld
Busz Demonstrációs Mintaprojektben, melynek során elekt-
romos autóbuszok közös tesztelésére is van lehetõség. A prog-
ram célja a buszállomány cseréje, a hazai buszgyártás ösz-
tönzése, a káros anyag és zaj kibocsátásának csökkentése.

NYÍREGYHÁZI IPARFEJLESZTÉSI ALAP

Döntött arról is a közgyûlés, hogy részt vesz befektetõ-
ként a Nyíregyházi Iparfejlesztési Alapban, amihez bizto-
sítja a szükséges önerõt is. A polgármester szerint ez egy
nagy jelentõségû elõterjesztés, ezzel nyílik meg a város szá-
mára az a lehetõség, hogy új befektetõknek befektetésre
alkalmas ipari infrastruktúrával is rendelkezõ területeket
tudjon biztosítani, a cél a munkahelyteremtés. Az ellenzék
több felszólalója is jelezte, támogatják az elõterjesztést.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Dr. Kovács Ferenc polgármester
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MI VAN A FÖLD ALATT?
A HIBÁS KÖZMÛTÉRKÉPEK GYAKRAN ÚJRATERVEZÉSRE KÉSZTETIK A KIVITELEZÕKET

Az, hogy pontosan hol és mi található a föld alatt,
sokszor csak akkor derül ki, amikor megkezdõdik egy-
egy beruházás, útfejlesztés kivitelezése. Bár a közmû-
szolgáltatók rendelkeznek egyfajta térképpel, adatbá-
zissal a saját hálózatukra vonatkozóan, az hosszú évti-
zedekre vagy akár évszázadra visszanyúló kiépítések
okán bizony sokszor bizonytalan információ, legyen szó
akár a nyomvonalról, akár a magassági szintrõl, vagyis,
hogy  pontosan hol és  milyen mélyen találhatóak a ve-
zetékek a föld alatt. Ezért a kivitelezõk sokszor nem várt
meglepetésekkel szembesülnek, mikor megkezdik a
munkát. Így volt ez a Benczúr-Bessenyei terek jelenleg
is folyamatban lévõ út- és járdarekonstrukciós munká-
latainál is, melynek része a csapadékvíz-elvezetõ csa-
tornahálózat fejlesztése.

A feltárást követõen a Bessenyei tér nyugati oldalán ter-
vezett csapadékcsatorna építése akadályba ütközött. A
csatornát az eredetileg tervezett helyre nem lehetett meg-
építeni, mivel a  föld  alatt  található keresztezõ közmû-
vek olyan helyen és magasságban helyezkedtek el, ame-
lyek a kivitelezést nem tették lehetõvé.

ÚJRATERVEZÉS
A terveket újra kellett gondolni, mikor azzal szembe-

sültek, mi van a  föld  alatt. Legyen szó víz, gáz, vagy elekt-
romos áramot biztosító közmûrõl, azok kiváltása rendkí-
vül bonyodalmas és idõigényes, ami veszélyezteti a fej-
lesztés határidõre való megvalósítását. A közmû kiváltása
a fejlesztés helyszínét érintõ vagy keresztezõ közmû és az
azokhoz tartozó létesítmények feltárását, esetleges tovább
tervezését, áthelyezését, szerelését, átalakítását, vagy új
közmû létesítését, az eredeti funkció helyreállítását jelen-
ti, amely biztosítja a változatlan mûszaki színvonalon tör-
ténõ rendeltetésszerû és biztonságos üzemeltetést a köz-
mûszolgáltató által.

KULCSFONTOSSÁGÚ TERÜLET
A Bessenyei térnél a csapadékcsatorna nyomvonalán

található keresztezõ közmûvek bemérését követõen a hely-
színi adottságoknak megfelelõen új terveket kellett készí-
teni. Ez egy kulcsfontosságú terület a város életében, hi-

szen a Színház utca – Bessenyei tér csomópont a belváros
csapadékvizének egy részét gyûjti össze és vezeti ki a
Színház utcán keresztül az Érpataki-fõfolyásba.

RÉGI BETON CSATORNA
A Benczúr tér nyugati oldalán hasonló problémák adód-

tak. A Báthori utcai leágazástól déli irányban a feltáráso-
kat követõen szembesültek azzal, hogy a régi, még be-
tonból épített csapadékcsatorna egy szakasza igen rossz
állapotban van, alkalmatlan a funkciója ellátására, ezért
ennek a szakasznak a kiváltására és egy új mûszaki meg-
oldás megvalósítására volt szükség. S ami nincs ugyan a 
föld  alatt, de a beruházással érintett teljes területet érinti,
az a több elhasználódott távközlési fedlap, amelyeket az
egyeztetéseket követõen kizárólag a Magyar Telekom Nyrt.
– mint közmû gazda – cserélhet ki.  Ehhez szintén alkal-
mazkodnia kell idõben és térben a kivitelezõnek.

Jó hír, hogy a sok akadályozó, nem várt körülmény el-
lenére a munkálatok jó ütemben haladnak, és tervezet-
ten  november végére befejezõdnek. Köszönet a tervezõ-
nek, a kivitelezõnek, a közremûködõ szerveknek s persze
a polgármesteri hivatal szakembereinek, akik nem ijed-
nek meg egy-két váratlan kihívástól.

TIZENHÉT HELYEN VÉGEZNEK ÚTJAVÍTÁST NYÍREGYHÁZÁN
Idén is folytatódik a meleg aszfaltos, tartós útjavítási

technológiával történõ nagy felületû útjavítás Nyíregy-
házán, amelyek ezúttal 17 utcát érintenek. A munkála-
tok hétfõn kezdõdtek – elsõként a Jósavárosban – és no-
vember 10-én érnek véget. A programban szereplõ ká-
tyúzandó útszakaszokat részben lakossági bejelentések,
részben a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársainak ellen-
õrzései alapján állították össze. 

Hétfõn megjelentek a munkagépek a Jósavárosban,
elsõként a Korányi Frigyes közben, valamint a Lengyel
utcában kezdõdött meg a nagy felületû útjavítási pro-
jekt Nyíregyházán. Ahogy az elmúlt években, úgy idén
is több utcában újítják fel az elöregedett, rossz minõsé-
gû aszfaltburkolatokat, most a tervek szerint 2000 ton-
na meleg aszfalt felhasználásával, közel 20 000 négy-
zetméteren – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesz-
tõségét Dicsõ Péter, a városüzemeltetés közterület-ke-
zelési igazgatója. A munkálatokat idén is a NYÍRVV
Nonprofit Kft. alvállalkozója végzi, a beruházás nettó
130 millió forintba kerül és önkormányzati forrásból va-
lósul meg.

EGY ADOTT ÚTSZAKASZON
TÖBB NAPIG IS ELTART

– A munkálatok során felmarjuk a meglévõ aszfaltbur-
kolatot, ezután az adott útszakaszon lévõ közmûaknák

szintbe helyezése történik meg és végül az új aszfalt ko-
póréteg kiépítése valósul meg – tette hozzá az igazgató.

MEGÚJUL A SZÉCHENYI UTCA IS

A Benczúr-Bessenyei tértõl nem messze, egy újabb
fontos közlekedési ütõér rekonstrukciója valósulhat meg
hamarosan – jelentette be hivatalos Facebook-oldalán
dr. Kovács Ferenc polgármester. „A korábbi évek gya-
korlatát követve,  jövõre egy újabb nagy forgalmú bel-
városi út, a Széchenyi utca egy fontos szakaszának fel-
újítása is megtörténik. Konkrétan a nagykörút és Sza-
bolcs utca közötti szakasz burkolatfelújítása, beleértve
a megállóhelyek, gyalogosátkelõk fejlesztését. Emellett
a már szokott módon a csapadékvíz-elvezetés felülvizs-
gálata, a gyalogos- és csatlakozó útfelületek akadály-
mentesítése is a program része, valamint az utca jelen-
tõs hosszában található parkolósávot és az ingatlanok
behajtási lehetõségeit is átépítjük, korrigáljuk. Mivel
lehetõség szerint mindig komplexen gondolkodunk a
beruházásokról, a felújítani kívánt szakaszon található
autóbusz-megállóhelyek, valamint a hozzájuk kapcso-
lódó járdaszakaszok akadálymentesítése szintén meg-
valósul, várhatóan 2021 végéig.”

Egy adott útszakaszon néhány nap is eltelhet, míg ezek a
munkálatok megtörténnek.

A nagy felületû szilárd burkolatú utak kátyúzásának ütemterve (változhat a munka elõre haladtával)

Helyszín Munkálatok kezdete

Korányi köz 2020. 10. 05.
Lengyel utca 2020. 10. 05.
Csaló köz 2020. 10. 06.
Muskotály utca 2020. 10. 06.
Sugár utca 2020. 10. 08.
Csõsz utca 2020. 10. 08.
Izabella utca 2020. 10. 09.
Árpád utca 2020. 10. 12.
Árok utca 2020. 10. 12.

Helyszín Munkálatok kezdete

Cimbalom utca 2020. 10. 14.
Munkás u. –

Torok u. cs. 2020. 10. 14.
Fészek utca 2020. 10. 14.
Írisz utca 2020. 10. 15.
Kõris utca 2020. 10. 16.
Molnár utca 2020. 10. 19.
Szõlõ utca 2020. 10. 19.
Tas utca 2020. 10. 20.

A Lengyel utcán már látványos a rekonstrukció
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GÖRÖGKATOLIKUS MÚZEUM ÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN
ÚJABB LÁTVÁNYOSSÁGGAL BÕVÜL A KULTURÁLIS NEGYED

Letették az alapkövét a Görögkatolikus Egyházmûvé-
szeti Múzeum és Szent Atanáz Tanulmányi Ház épüle-
tének múlt hét pénteken a Bethlen Gábor utcán. A ma-
gyar kormány 1,2 milliárd forinttal támogatja a beruhá-
zást, ezen felül külföldi és egyházi támogatásból, vala-
mint saját forrásból épülhet meg Nyíregyházán az új
múzeum.

– Nem mi vagyunk, akik tervezünk, hanem akik meg-
valósítják az Úristennek a gondolatait. Persze bátorság kell
ahhoz, hogy fölismerjük, mit tervez az Úr és bele is adjuk
magunkat, hogy azt megvalósítsuk. Nagyra becsült püs-
pök elõdeink bátorságát, elszántságát és kitartását igyek-
szünk követni, amikor mi most elhelyezünk egy alapkö-
vet abban a reményben, hogy ezen a helyen egy görög-
katolikus múzeum fog emelkedni – ezekkel a gondolatok-
kal kezdte Kocsis Fülöp érsek-metropolita a beszédét múlt
péntek délután, amikor ünnepélyes keretek között megál-
dották és letették a görögkatolikusok a múzeum alapkö-
vét a Szent Atanáz Hittudományi Fõiskola mellett. Az egy-
ház és az oktatási intézmény munkatársai, valamint Ba-
lázs Mihály Kossuth-, Ybl Miklós-díjas és Prima Primissima
díjas építész – aki egyébként a nyíregyházi hittudományi
fõiskolát is tervezte – és a kivitelezõ Palladian Kft. már
eddig is sokat dolgozott a terveken, október 2-ától pedig
hivatalosan is elindult a Magyarországi Sajátjogú Metro-
polita Egyház beruházása.

TÖBBFUNKCIÓS MÚZEUMI ÉPÜLETEGYÜTTES
Közel kétezer négyzetméter hasznos alapterületen több-

funkciós múzeumi épületegyüttes épül. A Görögkatolikus
Egyházmûvészeti Múzeum és Szent Atanáz Tanulmányi
Ház magába foglal kiállító- és közösségi tereket, raktára-
kat és restaurátormûhelyt, valamint múzeumi adattárat is.
Az új épületbe a Timkó Imre hajdúdorogi megyés püspök
által 1981-ben alapított Görögkatolikus Egyházmûvészeti
Gyûjtemény költözik. A gyûjtemény jórészt Nagymihályi
Géza atya munkájának köszönhetõen jött létre. A felépü-
lõ múzeum lehetõvé teszi majd, hogy az elmúlt évszá-

zadok gazdag vallási örökségét, muzeális kincseit modern
keretek között állandó kiállításon mutathassák be.

HÁROMEMELETES KIÁLLÍTÓTÉR
A görögkatolikus egyháztörténeti és egyházmûvészeti

örökség egy 300 négyzetméteres, három szinten elhelyez-
kedõ kiállítótérben kap majd helyet. A földszinten egy 80
négyzetméteres területen idõszaki kiállítások megrende-
zését tervezik, valamint olyan kulturális rendezvényeket,
melyek révén a görögkatolikus múzeum a helyi kulturális
élet új színfoltja lehet. A múzeum saját restaurátormûhe-
lyét festõrestaurátori munkákhoz alakítják ki, és több szak-
ember egyidejû tevékenységére ad majd lehetõséget. Az
épületegyüttesben helyet kap egy tanulmányi ház is. Ez a
Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskola ok-
tatási és tudományos tevékenységének kiszolgálására jön
létre. A fõiskola konferenciáira érkezõ elõadók, vendég-
professzorok és kutatók számára tíz kétágyas szoba és két
apartman is helyet kap az épületben, amihez egy 24 fõs,
számítógépekkel felszerelt oktatóhelyiség kapcsolódik.

A SZINDBÁD ÉS A SZÍNHÁZ MELLETT
– Városunk kulturális negyede gazdagodik az új múze-

um építésével, ami rendezvényhelyszínként is funkcionál
majd és turisztikai szempontból is kedvezõ lesz Nyíregy-
házának – mondta Jászai Menyhért alpolgármester az ün-
nepségen.

– A Modern Városok Program keretében újjáépült a
Kállay-kúria és a Rózsakert Szabadtéri Színpad, készül a
Szindbád és megszépül a Bessenyei és Benczúr tér kör-
nyezete is. Ennek az építkezésnek újabb ékköve lesz a
múzeum. A nyíregyházi önkormányzat és a görögkatolikus
egyház között nagyon jó és jövõbe mutató kapcsolat van.
Számos közös célkitûzésünk volt már az elmúlt években
is, ezek között volt olyan is, amit támadások és meg nem
értettség között kellett keresztülvinnünk, gondoljunk csak
a Sója Miklós Általános Iskola elindítására. A görögkatoli-
kus egyház fontos szerepet tölt be a nyíregyházi oktatás-
ban és szociális ellátásban – tette hozzá Jászai Menyhért.

ÁLLAMI TÁMOGATÁS
– A kormány szövetségesként tekint az egyházakra,

amelyek jelentõs szerepet vállalnak hazánk szellemi és
lelki megújulásában, erõsödésében. Amikor jövõrõl gon-
dolkodunk, tudnunk kell azt is, hogy kontinensünk a
keresztény zsidó kultúra nélkül halálra lenne ítélve,
ezért minden kormányzati intézkedés mögött ott áll az
a tétel, miszerint szabadságunk záloga keresztény kul-
túránk megtartása, jövõje és megõrzése  – mondta ün-
nepi beszédében dr. Danku Csaba, az EMMI koordiná-
ciós ügyekért felelõs helyettes államtitkára a pénteki
ünnepségen.

A tervek szerint az elkészült múzeum kapuit a 2022-es
évben nyitják majd meg a vendégek elõtt.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

MÁR RESTAURÁLJÁK AZ EVANGÉLIKUS NAGYTEMPLOMOT
A TERVEK SZERINT KARÁCSONYRA TELJESEN MEGÚJUL A BELSEJE

A díszítõfestõk munkájuk háromnegyed részén már túl
vannak, december végére teljesen megújul az evangéli-
kus nagytemplom Nyíregyházán. A kormány 650 millió
forinttal támogatta a beruházást, melynek köszönhetõen
nemcsak a nagytemplom belseje szépül meg. A Széna téri
kistemplom például új padokat kapott, a Luther téri gyü-
lekezeti ház pedig teljes körû, külsõ-belsõ felújításon, át-
alakításon és bõvítésen esett át. Az utóbbi beruházások
bruttó 250 millió forintba kerültek. A nagytemplomra
szánt támogatást, bruttó 330 millió forintot elsõsorban a
templom belsejének felújítására fordítják – tudtuk meg
dr. Kovács László Attilától, a Nyíregyházi Evangélikus
Egyházközség igazgatólelkészétõl.

Mivel az evangélikus nagytemplom Nyíregyháza leg-
régebbi mûemlék épülete, így a költségek jelentõs részét
a restaurálási munkálatok teszik ki – magyarázta az igaz-
gatólelkész. Ez érinti a belsõ díszítõfestést, a karzat mell-
védjén végig futó díszítõ fém rácsokat, az oltár körüli
rekesztõrácsot, az oltárt, a szószéket és orgonaszekrényt,
valamint kívül a nyílászárók körüli kõkereteket is. Ezen
kívül megvalósul az elektromos hálózat és egyéb vezeté-
kek teljes felújítása és elrejtése, az emeleti szinten a nyí-
lászárók cseréje, a padok, szélfogók javítása és újrafesté-
se, illetve a padfûtés kiegészítése, hatékonyabbá tétele is.

IZGALMAS FELADATOK
– A munkálatok a pandémia miatt lassan, de jó ütem-

ben haladnak. A legizgalmasabb tenni való a bordaívek
és boltívek repedéseinek úgynevezett „falvarrással” való

eltüntetése volt. A díszítõfestõk munkájuk háromnegyed
részén már túl vannak. A fémrestaurátor is végére járt fel-
adatának. A kábelek cseréje és elrejtése is megtörtént. Jó
reménység szerint karácsonykor már megcsodálhatjuk a
felújított templombelsõt a maga teljes szépségében.

KISEGÍTETTÉK ÕKET A TESTVÉRFELEKEZETEK
Bár a munkálatok már tavaly év végén elkezdõdtek, a

templomot még használni tudták március közepéig, míg-
nem a járvány miatt végül online istentiszteletek tartására
kényszerültek. A veszélyhelyzet feloldása után azonban
már nem volt lehetõségük nagytemplomi istentiszteletre,
hiszen a templom teljes egészében fel volt állványozva,
így a felújított gyülekezeti házban tartották a központi is-
tentiszteleteket.

– A legnagyobb gondot az esküvõk okozták. Hála Is-
tennek, ha kisebb létszámmal is, de helyet tudtunk adni

az esküvõknek a kisebb templomainkban és imaházaink-
ban, és nem egyszer testvérfelekezeteink segítettek ki,
adták át templomukat erre a célra.

ONLINE ISTENTISZTELETET TARTANAK
A Nyíregyházi Evangélikus Egyházközség a járvány fo-

kozódása miatt vasárnaponként most ismét online isten-
tiszteleteket tart, de az elõre bejelentett esküvõket, keresz-
telõket megtartják korlátozott létszámmal bármelyik isten-
tiszteleti helyükön – kivéve a nagytemplomot.

– Istennek adunk hálát azért, hogy templomunk felújí-
tását megérhettük, és reménykedünk abban, hogy a jár-
vány és a felújítási munkálatok miatt korlátozott gyüleke-
zeti élet újraéledését ösztönözni fogja a karácsonyra meg-
szépülõ templombelsõ. Élõ kövek nélkül a legszebb temp-
lom is értelmét veszíti.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önszervezõdõ közösségek számára

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsága tájékoztatja a Nyíregyháza város közigazgatási területén székhellyel ren-
delkezõ, illetve tevékenységét ezen a területen kifejtõ – bíróság által – nyilvántar-
tásba vett önszervezõdõ közösségeket, hogy 2020. november 10-ig pályázatot nyújt-
hatnak be rendkívüli pénzügyi támogatás iránt.

Támogatás célja: a lakosság különleges törõdést igénylõ rétegei
– pl.: fogyatékkal élõk, hátrányos szociális helyzetben élõk – támogatása, vala-

mint a lakosság egészségmegõrzésének, egészségvédelmének támogatása.

Pályázatot nyújthat be: szociális és egészségügyi tevékenységet folytató önszerve-
zõdõ közösség: az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-
vezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejött, jogi szemé-
lyiséggel bíró társadalmi szervezet, szövetség (kivéve a pártot, a politikai tevékeny-
séget folytató szervezetet, a biztosító egyesületet, az egyházat) és a Polgári Törvény-
könyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel létrejött
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

Támogatás nem igényelhetõ: ingatlan vásárlásához, építéséhez, gépkocsi vásárlásá-
hoz, természetbeni juttatások közül vásárlási utalványra, ajándékutalványra, egy-
szeri pénzbeli segélyre.

A pályázattal kapcsolatos tudnivalókat Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésé-
nek a helyi önszervezõdõ közösségek pénzügyi támogatásának rendjérõl szóló 24/
2008. (IV. 29.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

A pályázatot a Pályázati adatlap pontos kitöltésével és a mellékletek csatolásával, egy
példányban kell eljuttatni a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság (4401 Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. sz. – Szociális és Köznevelési Osztály titkársága) címére.

A pályázati adatlap és pályázati felhívás a Szociális és Köznevelési Osztály titkársá-
gán vehetõ át, vagy letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu honlapról.

Valamennyi szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A nyertes pályázónak nyújtott támogatás kizárólag 2021. január 15. napjáig hasz-
nálható fel.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztály
munkatársától, Nyirkos Mária ügyintézõtõl, a 42/524-585-ös telefonszámon kérhetõ.

Pályázati keretösszeg: 7 500 000 Ft, azaz hétmillió-ötszázezer forint.

Az önkormányzat az önszervezõdõ közösségek részére a támogatást a 2020. évi
költségvetésbõl biztosított pénzügyi alapból (Szociális és Egészségügyi Alapból) fi-
nanszírozza.

Elszámolható költségek:

a pályázó szervezet részére beszerzett egészségügyi szakmai ajánlások alapján
vásárolt gép, eszköz (pl.: levegõ fertõtlenítésére alkalmas légtisztító berendezé-
sek), gumikesztyû, maszk, higiéniás kéz- és felületfertõtlenítõ szer, kézfertõtlenítõ
automata adagoló, egyéb fertõtlenítõ- és tisztítószerek beszerzése,
a szervezet tagjai és célcsoportja részére juttatott gumikesztyû, maszk, higiéniás
kéz- és felületfertõtlenítõ szer, egyéb fertõtlenítõ- és tisztítószerek beszerzése,
a szervezet tagjai és célcsoportja részére juttatott tartós élelmiszerek és az ünnep-
körhöz kapcsolódó termékek (pl.: mikuláscsomag, ajándékcsomag) beszerzése.

Az elbírálás során elõnyben részesülnek a hátrányos helyzetû célcsoportokat (idõ-
sek, fogyatékkal élõk, nagycsaládosok stb.) segítõ pályázók.

Nem részesülnek támogatásban azok a szervezetek, akiknek a pályázat részeként
személyes jelenléthez kötött rendezvényt, programot valósítanak meg.

Felhívjuk a nyertes pályázók figyelmét, hogy az eszközök átadására a járványügyi
szabályok szigorú betartása mellett kerülhet sor!

Nem elszámolható költségek: ingatlan vásárlásának, építésének, gépkocsi vásárlá-
sának költségei, természetbeni juttatások közül vásárlási utalvány, ajándékutalvány,
egyszeri pénzbeli segély.

Az elnyerhetõ költségvetési támogatás alsó és felsõ határa: 30 000 Ft-tól 400 000 Ft-ig.

Támogatás folyósítása: A támogatás egy összegben, a Támogatási Szerzõdés megkö-
tésétõl számított 10 napon belül a támogatott szervezet részére kiutalásra kerül.

Támogatás intenzitása: A megítélt támogatási összeg 100%-a. A támogató saját for-
rás meglétét nem írja elõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. november 10.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve

ezennel kiírja a 2021. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási

intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munka-
rend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú,
illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások vagy felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2021/2022. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétõl függetlenül történik. Azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a ház-
tartásában (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott lakóhellyel
vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát (71 250 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 28-as ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelezõ mellékletek-
kel együtt. A pályázati felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalakról.

További információ a 42/524-524/170-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2020. október 5–2020. november 5.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pá-

lyázatokat a bírálatból kizárja.

Megyei Jogú Város Önkormányzata
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osz-

tálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében
történõ ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi
ingatlant:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.
Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2020.

október 22. napján (csütörtök) 12.00 óráig nyújtható be.
A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban meg-

határozott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a
felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvá-
nítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes
pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. iro-
dahelyiségében, vagy letölthetõ a varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapról. További in-
formáció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-524/258 m.)
ügyfélfogadási idõben.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot ír
ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony

(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alap-

ján); elsõ éves hallgatók esetén a felvételi eljárás során elért 360 pont;
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a min-

denkori legkisebb öregségi nyugdíj két és félszeresét, azaz 250%-át, azaz 71
250 forintot.

A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgármes-

teri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált tanul-
mányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (leg-
utóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv má-
solata, mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) a felvételi eljárás során elért pontszám hitelt érdemlõ igazolását;
6.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolását (utolsó havi nettó bér, önfoglalkoz-

tató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pót-
lék, árvasági ellátás igazolása, nyilatkozatok stb.);

7.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával, vagy
Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 26.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni

látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési
Osztályon (Nyírkos Mária, telefon: 42/524-585) kérhetõ.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁSZTORFORGATAG A MÚZEUMFALUBAN
Hagyományteremtõ céllal rendezi meg

a Sóstói Múzeumfalu idén elsõ alkalom-
mal, október 17-én a Pásztorok világa címû
rendezvényt a skanzenben.

Õsszel történt a pásztorok elszámoltatá-
sa, így a múzeumfalu pásztorforgataga Ven-
del napjához esik közel. Aki ezen a napon
ellátogat a skanzenbe, hamisítatlan õszi vá-
sári hangulat részese lehet. Már a
nap elején Petrilla Attila a pásztor-
élet rejtelmeibe kalauzolja a láto-
gatókat délelõtt két alkalommal is,
9.30-kor és 10.30-kor. Megújult a
kisvárdai kovácsmûhely épülete,
ahol 10 órakor a Hodossy-hagya-
tékot mutatják be. A pásztorembert
pásztorkutya nélkül el sem tudjuk
képzelni, így 11 és 13 órakor pász-
torkutya-bemutatót tartanak a
barabási iskolaudvaron. „Vígan
élem világom” címet visel talán a
legaktívabb programelem, mely során a
jánkmajtisi portán pásztortánc-bemutató és
bojtáravatás lesz három alkalommal.

ÍZLETES NEDÛK
Érdemes lesz a bojtáravatás próbatételeit

végigcsinálni, mert aki sikeresen teljesíti a
feladatokat, jutalomban részesül. A ven-
dégek betekintést nyerhetnek a pászto-
rok által használt eszközök készítésébe,
így pásztormûves-fafaragó, bõrdíszmû-
ves- és kovácsbemutatón vehetnek részt.

Megyénkben is elõszeretettel használták
a hajdúböszörményi csengõket, melyeket
kamara tárlat keretében ismertet meg
gyûjtõjük, Fekete Barna. A legkisebbek-
rõl sem feledkeznek meg, hiszen egész
nap lesz pulyasarok a Lenka mûhelye jó-
voltából, s természetesen lehet majd csu-
hézni, gyertyát mártani és báránykát ké-
szíteni a kijelölt portákon. A nagyobbak

segédkezhetnek az õszi munkák elvég-
zésében, a kukorica és a szõlõ feldolgo-
zásában. Pásztorételek (öhön, birkapör-
költ, pásztortarhonya, babgulyás és ökör-
szem) és a Nyíregyházi Borháló jóvoltá-
ból ízletes nedûk kóstolója várja a pász-
torforgatag látogatóit. A faluközpontban
elmaradhatatlan a helyi termelõk és kéz-
mûvesek vására.

A belépõ ezen a szombaton felnõttek-
nek 1200 forint, diákoknak és nyugdíjasok-
nak 600 forint.
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LÉGSZENNYEZÉSES IDÕK: HOGYAN KERÜLJÜK EL?
A KERTI HULLADÉK ÉS AVARÉGETÉS TILTÁSA MELLETTI TANÁCSOK KÖZÖS ÉRDEKÜNKBEN

A kiskertek õszi „átállítása” idején beköszöntött a fû-
tési szezon is. Mondani sem kell, hogy mindez mennyire
terheli a levegõnket, így a tüdõnket – pedig sokat tehe-
tünk saját magunkért. Utóbbi témával még részletesen
foglalkozunk, ezúttal azt állítjuk fókuszba, ami most ak-
tuálisabb: a kerti hulladék és avar égetését. Ami nálunk
tavasz óta: tilos! Pláne a belekerülõ egyebeké…  Viszont
van megoldás az eltüntetésére, átalakítására, környezet-
barát módon. Az alábbiakban a Város-Kép Nonprofit Kft.
és a Zöld Akciócsoport együttmûködésének szellemében
a civilek vendégsorai következnek a témában, döbbene-
tes tényekkel. Reményeink szerint lesz folytatása is, vagy
ezen, vagy/és a többi felületünkön (a Nyíregyházi Televí-
zióban és a nyiregyhaza.hu városi webportálon).

A kerti hulladék elégetése során is szennyezõ részecs-
kékkel telik meg a levegõ. Egy átlagos kerti tûz, amelyben
vegyesen égetnek avart, fûnyesedéket és gallyakat, hatal-
mas légszennyezést okoz. Általában a kerti hulladékkal a
mérgezõ vegyszermaradvány is elég, és nem ritka, hogy a
meggyújtott zöldbe mûanyag és egyéb háztartási szemét
is keveredik, tovább növelve a légszennyezõ anyagok lis-
táját. (Forrás: ostoros.hu.)

EGY KUPAC AVAR = 250 BUSZ

Sajnos a kerti hulladékot égetõ lakosság körében „be-
vett gyakorlat” a sok esetben nedves és ezért nehezen égõ
növényzethez égés segítése vagy csak hulladéktól való meg-
szabadulás céljából egyéb anyagokat kevernek. Pl.: gumi-
abroncs, mûanyag flakon, ágymatrac, mûanyag kanna, fes-
tékes rongy, ruházat stb. Egy svájci tanulmány szerint egy
nagyobb kupac avar 6 órás égetésével annyi szálló por ke-
letkezik, mint 250 autóbusz 24 órai folyamatos közlekedé-
se során. Az avar égetésekor nagy mennyiségben keletke-
zik szén-monoxid, aeroszolrészecskék, nitrogén-oxidok és
különféle szénhidrogének kerülnek a levegõbe.

PM10, PM2,5: LÁTHATATLAN ELLENSÉGEK

Egy 100 kilogrammos kupac avar elégetésével annyi
PM10 részecske jut a levegõbe, mely kb. 90 millió köb-
méter levegõt szennyez el egészségügyi határérték felett.
Ez ma egy közepes település teljes légköre egy õszi estén.
Errõl a tanulmányról bõvebben itt tájékozódhatnak:
levego.hu/egyeb/avaregetes/. S azért, mert nem látjuk a
szmogot, füstöt, az nem azt jelenti, hogy nem létezik, vagy

nem „öl” meg... A másik hasonló, a PM2,5 légszennye-
zés a világ legnagyobb környezeti egészségügyi kockáza-
ta, amely évente több millió korai halálesetet okoz. A
PM2,5 a 2,5 mikrométernél kisebb részecskéket jelent,
olyan kicsi, hogy napokig levegõben maradhat, több száz
vagy ezer kilométert megtéve.  Kis méretük azt jelenti, hogy
belélegezve mélyen behatolnak a tüdõbe, és a tüdõbõl
tovább jutnak a véráramba, befolyásolják a vért és a belsõ
szerveket, és növelik a betegségek széles körének kocká-
zatát. A legtöbb PM2,5-tel összefüggõ haláleset nem lég-
zõszervi okokból ered, hanem olyan szív- és érrendszeri
betegségekbõl, mint a stroke és a szívbetegségek.

„BEKAPJUK” A MÉRGET

A hulladékégetés komoly egészségi kockázatot is je-
lent. Az égetés során olyan szennyezõanyagok kerülnek a
levegõbe, mint a kisméretû szilárd részecskék, kén-dio-
xid, szén-monoxid, nitrogén-oxidok, ám nagyon sok en-
nél lényegesen toxikusabb vegyület is felszáll. Közéjük
tartoznak a különbözõ szerves vegyületek és a nehézfé-
mek. A dioxin, a furán származékok, valamint a füsttel
szétszóródó fémek – például a kadmium, cink, arzén, hi-
gany, nikkel, ólom, króm – az égés során keletkezõ porral
leülepednek a talajra, a növényekre, és a tápláléklánc ré-
vén bejutnak az emberi szervezetbe.

AZ ELSÕK KÖZÖTT TILTOTTUK BE

Szerencsére városunk felelõs vezetõi, Magyarorszá-
gon az elsõk között, Nyíregyháza belterületén 2020.
április 1-tõl betiltották a kerti hulladék égetését egész
évben. További örvendetes hír, hogy 2021. január 1-tõl
az egész országban tilos lesz a kerti hulladék égetése.

MÛANYAG ITT, OTT, MINDENÜTT

Manapság szinte áttekinthetetlenül sokféle mûanyagot
használunk. Mûanyag van a ruháinkban, a bútorainkban,
a mûszaki cikkeinkben, mûanyaggal festjük, tapétázzuk
falainkat, és mûanyaggal csomagolunk. A mûanyag ter-
mékek – flakonok, háztartási, gyógyszerészeti, kozmeti-
kai termékek, gyerekjátékok – égetésekor a szén-mono-
xid és dioxin mellett vinil-klorid, klórozott furánok és só-
sav gáz képzõdhet. Poliuretán égetésekor sárga füstfelhõk
jönnek létre, amik hidrogén-cianidot és foszgént tartalmaz-
nak. A fehérített papír – pl. pizzás dobozok, mélyhûtött
ételek dobozai – égetésekor halogénezett szénhidrogének
jutnak a légkörbe. Papír és karton égetésekor a feliratok
toxikusfém-tartalma szennyezi a környezeti levegõt, régi
farostlemez hulladékok elégetése során arzén- és krómki-
bocsátással kell számolni.

NE ÉGESS! KOMPOSZTÁLJ!

A világ legszennyezettebb fõvárosaiban, Delhiben és
Dakkában a stroke kockázata körülbelül 150 százalékkal
emelkedik, a gyermekeknél a légúti fertõzések okozta
halálozás kockázata megduplázódik, a tüdõrák kockáza-
ta pedig 50 százalékkal nõ. Ami az égetést illeti, szerin-
tünk a megoldás kézenfekvõ. Rengeteg tápanyagot ége-
tünk el és küldünk feleslegesen a légkörbe, csupa olyat,
amit például komposztálhatóvá vagy más módszerrel hasz-
nosíthatóvá tehetnénk. Komposztálhatjuk, apríthatjuk is,
így helyben marad az értékes anyag.

EGY MÁSIK MEGOLDÁS

A témával kapcsolatban a Naplóban még augusz-
tusban nyilatkozott Pató István, a Városfejlesztési és
Városüzemeltetési Osztály vezetõje, aki a komposz-
tálás ajánlása mellett hangsúlyozta: városunkban az
Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.
(ÉAK) által biztosított a zöldhulladék-elszállítás, vala-
mint az ingatlanhasználó a kerti hulladékot hulladék-
udvarban elhelyezheti. Az ÉAK-kal történt egyeztetés
eredményeként a hulladékudvarokon kívül, a hulla-
déklerakó telepen külön szolgáltatási díj megfizetése
nélkül helyezhetõ el a tavaszi és õszi idõszakban ke-
letkezett kerti hulladék.
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ÚJ USZODA: EGY ÁLOM VÁLT VALÓRA!

AZ ÉLVONALBA JUTOTTAK
A TENISZEZÕK

Már az új Városi Uszodában készülnek
az Aqua SE vízilabdázói. A nyíregyházi fi-
atalok régi álma teljesült azzal, hogy meg-
épült az uszoda, egyben pólóaréna. Már
zajlanak az utánpótlás-bajnokságok.

Gyerekzsivajtól hangos a Városi Uszo-
da. Az Aqua SE vízilabdásai minden este
tréningeznek.

– Nagyon boldogan érkeznek a gyere-
kek az edzésekre, volt, aki örömében fel-
visított. Fantasztikus lökést adhat az egész

sportágnak ez a létesítmény – mondta Sza-
kács Roland, az Aqua SE elnöke.

Mivel a létesítmény lelátóval is rendel-
kezik, bíznak abban, hogy az eddiginél
még több nézõ lesz majd a mérkõzéseken.
A legkisebbek még az úszás alapjait sajá-
títhatják el, egy külön erre kialakított kisebb
medencében.

– Nagyon nagy segítséget jelent ez a ki-
sebb medence az oktatásnál, ráadásul a
gyerekek a nagy mellett mennek el az edzé-
sek elõtt, láthatják a nagyobb vízilabdáso-

13 ÉREM A MAGYAR KUPÁRÓL

SPORTLÖVÉSZ VÁROS NYÍREGYHÁZA

A múlt hétvégén egy különleges verseny
helyszíne volt Nyíregyháza. A Városi Sta-
dionban rendezték a Target Sprint orszá-
gos bajnokságot.

A látványos verseny során 400 méter fu-
tást követõen 5 lövés következett egy bukó
célpontra, majd újabb futások és lövések
váltották egymást. Összesen 3x400 méter
volt a táv, és 2x5 lövés várt a versenyzõk-
re. Szombaton már reggel elkezdõdtek a

futamok, és válogatott sportolók is rajthoz
álltak. Komoly elismerést is kapott az ese-
ményen Nyíregyháza és a Nyíregyházi
Polgári Lövész Egyesület. A Magyar Sport-
lövõk Szövetsége a „Sportlövész város,
sportlövész egyesület” díjat ezúttal a sza-
bolcsi megyeszékhelynek, illetve egyesü-
letének adományozta. Minden évben egy
olyan város kaphatja meg a díjat, mely so-
kat tett a sportágért.

Kozármislenyben rendezték az idei év
elsõ aerobikversenyét. Ez volt az Aerobik
Magyar Kupa I. fordulója. A Spartacus Tor-
na Club 84 versenyzõvel vett részt a két-
napos megmérettetésen. A 3 kategóriában

és 5 korosztályban induló versenyzõk 13
érmet és számos értékes helyezést szerez-
tek. A mérleg: 2 arany-, 6 ezüst-, 5 bronz-
érem. A tervek szerint a Magyar Kupa má-
sodik fordulóját novemberben rendezik.

A MARSO Tenisz Centrum felnõtt férfi bajnokcsapatának tagjai: Horváth Gábor, Becser
Dominik, Toma Henrik, Riskó Roland, Szabó Dániel, Csonka Gábor, Závaczki Martin,
Mirgay Zsolt, valamint Szabolcsi Péter.

Tíz éve nem volt példa arra, hogy nyír-
egyházi férfi felnõtt csapat az Országos
Tenisz Bajnokság I. osztályába kerüljön.
Idén azonban a csak nyíregyházi játékosok-
ból álló MARSO Tenisz Centrum csapata
sikerrel vette az utolsó akadályt és 2021-
ben már a legjobbak között folytathatja.

Izgalmas mérkõzéseknek lehettek szem-
tanúi azok, akik hétvégén kilátogattak a
nyíregyházi Városi Stadionba, hiszen a gyu-
lai TSZSK-t látta vendégül a MARSO Te-
nisz Centrum férfi felnõtt csapata. A tét nem
volt kevés, hiszen aki nyerte a hétvégét, az
juthatott fel az I. osztályba.

IZGALMAS MÉRKÕZÉSEKET
LÁTHATNAK

Összesítésben, 5-4 arányban a nyíregy-
háziak nyertek, és kezdhetik a következõ
évet az I. osztályban. A helyzet pikantériá-
ja, hogy a jelenlegi csapatból hárman is –
Csonka Gábor, Horváth Gábor és Szabó
Dániel – már átérezték, milyen az I. osz-
tályban játszani, hiszen 2010-ben õk is az
együttes  tagjai voltak. Az elsõ osztályban
már csak 8 csapat van összesen, úgyhogy
jövõre is izgalmas mérkõzéseket láthatnak
majd a nézõk.

kat, ami motiválja õket, hogy egyszer õk is
eljussanak erre a szintre – tette hozzá Haj-
nal Mária edzõ.

Már megkezdõdtek a korosztályos baj-
nokságok, és az Aqua SE szeretne jól sze-
repelni.

– Egy fordulón vagyunk túl, ez nem si-
került valami jól, így szeretnénk a folyta-
tásban javítani. Abban is bízunk, hogy ed-
dig fõként szülõk, hozzátartozók szurkol-
tak a mérkõzéseken, de most olyanok is
kijönnek majd a találkozóinkra, akik érdek-

lõdnek a vízilabda iránt. Remek körülmé-
nyek között nézhetik a meccseket – nyilat-
kozta Kántor Gábor vezetõedzõ.

Jelenleg még a 90 napos tesztüzem zaj-
lik az uszodában, és csak a sportolók me-
hetnek be. A sportág népszerûsítése érde-
kében nyáron több elsõ osztályú, sõt válo-
gatott vízilabda-játékos járt Nyíregyházán,
ezzel is ösztönözve a fiatalokat. A klub
megállapodást kötött az UVSE-vel, így a
jövõben is várható, hogy példaképek érkez-
nek a megyeszékhelyre.

AZ OLDALT SZERKESZTETTE: DANKÓ LÁSZLÓ
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kál-
mán Díj” adományozásának rendjét.

A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (to-
vábbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagas-
lóan eredményes tevékenységük elismeréseként.

Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen ke-
rül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.

Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-
mély kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2020.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregy-
háza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személy-
nek adományozható, amely vagy aki tevékenységével je-
lentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életé-
nek fejlõdéséhez.

A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy sze-
mély vagy szervezet kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2020. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

AZ ARADI VÉRTANÚKRA EMLÉKEZTEK
Tekintettel a járványhely-

zetre, ebben az évben elma-
radtak az aradi vértanúk tisz-
teletére rendezett hagyomá-
nyos megemlékezések Nyír-
egyházán. A megemlékezés
egyénileg zajlott, az önkor-
mányzat is élt ezzel a lehe-
tõséggel. Október 6-án az
Aradi Vértanúk Emléknapja
alkalmából Jászai Menyhért,
Nyíregyháza MJV alpolgár-
mestere hajtott fejet és he-
lyezte el az emlékezés virá-
gait a Damjanich-szobornál.

PROGRAMOK
Gyógynövényismereti túra. Idõpont: október 11., találko-

zó: 9.45-kor az Erdei Tornapálya parkolójában. Túravezetõ:
dr. Hajdu Zsanett gyógynövényszakértõ biológus. A túra in-
gyenes, de regisztrációhoz kötött! Regisztráció a hajdu.zsa-
nett@gmail.com e-mail-címen.

Nemzetközi Babahordozó Hét. Idõpont: október 12–16.
10:00. Helyszín: Nyíregyházi Babaklub (Geduly Henrik utca
15/B). A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egye-
sület és a Nyíregyházi Babaklub immár 11. alkalommal csat-
lakozik a Nemzetközi Babahordozó Héthez. Minden délelõtt
9 órától babahordozási tanácsadás!

Lépj az egészségedért! – mellrák elleni séta. Idõpont: ok-
tóber 15. 10:00. A programon való részvétel elõzetes regiszt-
rációhoz kötött! Jelentkezés: 42/448-002 vagy személyesen
a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. Helyszín: Jósavárosi Mû-
velõdési Ház (Ungvár sétány 33.).
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

A SZECESSZIÓ NYOMÁBAN 1.
Városi sétáink során több olyan

épületre lehetünk figyelmesek, ame-
lyeknek színes mozaikjai, nõi és fér-
fialakjai, népies motívumai és külön-
leges rácsozatú kapuzatai megállás-
ra késztetnek, tekintetünket a magas-
ba vezetik. A díszítések egyfajta bá-
jos hangulatot is kölcsönöznek ezek-
nek az épületeknek, kellemes érzés
felfedezni õket. Ezek a középületek
és családi házak a 19–20. század for-
dulóját átható mûvészeti irányzat-
nak, a szecessziónak a jegyében fo-
gantak.

Az irányzat egyik jelentõs képvi-
selõje városunkban Führer Miklós,
aki 1873-ban született Nyíregyhá-
zán, középiskolai tanulmányait az
evangélikus gimnáziumban végezte,
majd a felsõ építõipariskolán és a Festõmûvészeti Aka-
démián szerzett diplomát, és Budapesten lett neves épí-
tésszé. Mivel egy idõben a Magyar Építõmûvészet címû
folyóiratot is szerkesztette, így a lapban közzétette a
nyíregyházi épületeirõl készült tervrajzait, sõt fotóit is.
Ezek sorában elsõ az 1909-ben átadott görögkatolikus
püspöki palota, amelynek homlokzati díszítéseit II. Já-
nos Pál pápa látogatása elõtt eredeti állapotába állítot-

ták vissza. Így ma is megcsodálhat-
juk a népmûvészetünk ihlette motí-
vumait, valamint nõi és férfialakjait.

Ugyancsak 1909-ben készült el az
Otthon (késõbb Royal, Bristol, majd
Béke) szálló épülete. A ma egy bank-
nak otthont adó, Hõsök terén talál-
ható épület egykor a legrangosabb
szecessziós alkotása volt a városnak,
azonban az átalakítások miatt sokat
veszített jellegébõl. A színes intarzi-
ák itt is népmûvészeti motívumokat
tartalmaznak.

Az utolsó nyíregyházi épülete
Keresztessy Sárika „úrhölgy” meg-
rendelésére készült. A ma pávás ház-
ként ismert családi lakóház a Szent
István utcában található. Nevét a
homlokzatán lévõ színes pávadísz-

rõl kapta. A páva feltehetõleg a japán vagy a perzsa for-
mavilágból került a szecesszió eszköztárába, és vált
annak kedvelt elemévé, ugyanakkor a magyar népmû-
vészetben is megtalálható. Szintén Führer nevéhez fû-
zõdik a status quo izraelita hitközség fürdõjének a terve
is, amelyet 1910-ben készített, de az sajnos nem való-
sult meg.


