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ÜNNEPI FÉNYEK IGEN, VÁSÁR AZONBAN IDÉN NEM LESZ
Felállították a város karácsonyfáját a Kossuth téren, idén egy 17 méter magas, négy-

tonnás és több mint ötvenéves feketefenyõ díszíti Nyíregyháza belvárosát az ünnepek
idején. Bár korábban is mérsékelt tervekkel készült a
városvezetés az adventi ünnepekre, most a veszély-
helyzetre való tekintettel, a kormányzati bejelentése-
ket is figyelembe véve, az idei évben elmarad a nyír-
egyházi adventi programsorozat és adventi vásár, il-
letve élményelemek sem lesznek a Kossuth téren. A
fõtéren azonban november végén felgyúlnak az ad-
venti fények, a belvárosi, fõtér környéki bevezetõ utak
is a tavalyihoz hasonlóan kivilágítást kapnak.

VESZÉLYHELYZET: INTÉZKEDÉSEKET HOZOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT IS
Figyelembe véve a nyíregyházi operatív munkacsoport

javaslatát, dr. Kovács Ferenc polgármester a koronaví-
rus-világjárvány második hulláma elleni védekezésrõl
szóló törvény, valamint a veszélyhelyzet idején alkalma-
zandó védelmi intézkedések második ütemérõl szóló kor-
mányrendelet alapján 2020. november 11-tõl visszavo-
násig további helyi intézkedéseket hozott.

Dr. Kovács Ferenc elrendelte, hogy a Szabolcs-Szatmár-
Bereg Megyei Temetkezési Kft. köteles megtenni minden
olyan szervezési, biztonsági intézkedést, amelyek bizto-
sítják, hogy az üzemeltetésében mûködõ temetõkben
megrendezendõ temetési szertartásokon legfeljebb 50 fõ
vegyen részt, mely létszámba beletartozik a szertartásve-
zetõ és az egyházi szolgálatot tevõ kísérõ is. Az Északi
temetõben mindkét ravatalozó üzemelhet, az általános
védelmi intézkedések (távolságtartás, maszkviselés) betar-
tása mellett. Az Északi temetõben és a város többi temetõ-
jében (Oros, Borbánya, Nagyszállás, Sóstóhegy, Nyírszõ-
lõs) lévõ zárt ravatalozókban – befogadóképességtõl füg-
gõen – maximum annyi fõ tartózkodhat, hogy a 1,5 méte-
res biztonságos védõtávolság betartható legyen. Amennyi-
ben a biztonságos védõtávolság a külön jogszabályban
meghatározott 50 fõ számára nem biztosítható, a zárt ra-
vatalozókban csak az elhunyt közeli hozzátartozói tar-
tózkodhatnak. A többi gyászoló – az 50 fõs részvételi kor-
lát betartása mellett – a ravatalozó elõtt róhatja le kegye-
letét és vehet részt a temetési szertartáson. Fontos, hogy a
gyászolók a temetéseken a személyes kontaktussal járó

részvétnyilvánítást mellõzzék. A temetõi gondnokságon,
illetve a temetkezési szolgáltatások megrendelésekor az
ügyfélfogadó helyiségben, üzletben egyidejûleg legfeljebb
2 fõ tartózkodhat, az általános védelmi intézkedések be-
tartása mellett.

Elrendelte, hogy a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata fenntartásában mûködõ kulturális intézmények
– Váci Mihály Kulturális Központ és tagintézményei, Krúdy
Art Mozi, Jósa András Múzeum és tagintézményei, Móricz
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint fiókkönyv-
tárai és könyvtár pontjai, Nyíregyházi Cantemus Kórus –
nem fogadhatnak látogatókat. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár könyvtárbusz szolgáltatása felfüggesz-
tésre kerül. A Móricz Zsigmond Színház valamennyi ját-
szóhelyén elrendelte a színházi elõadások és egyéb ren-
dezvények, programok szüneteltetését. A színházi próbák
szigorú óvintézkedések betartása mellett folytathatók (bõ-
vebben a 2. oldalon). Elrendelte, hogy az önkormányzati
közszolgáltató cégeknél határozatlan ideig szüneteljen a
személyes ügyfélfogadás. Ennek értelmében a NYÍRVV
Nonprofit Kft.-nél és a Nyírtávhõ Kft.-nél az ügyfélszolgála-
tok személyesen nem kereshetõk fel. Az ügyfelek számára
az ügyintézést telefonon, postai és elektronikus úton köte-
lesek biztosítani (a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az 5. oldalon külön
közleményben tájékoztatja a városlakókat). A társaság fel-
függeszti a bérlakások bérleti díjának személyesen történõ
díjbeszedési tevékenységét azzal, hogy a bérlõk a bérleti
díj összegét átutalással, illetve csekkes befizetéssel kötele-
sek teljesíteni. A városi piacok mûködését a társaság köte-

les felfüggeszteni, kivételt képez ez alól a Tokaji úton talál-
ható Iparcikk- és Nagybani piac, illetve a város területén
található zöldségpiacok azzal, hogy az Iparcikkpiac tekin-
tetében a látogatók száma egyidejûleg nem haladhatja meg
a 400 fõt. A mûködõ piacokon a hatályos járványügyi elõ-
írások betartása, így a maszkviselés is kötelezõ. A város
területén található kutyafuttatók – szabályos maszkhaszná-
lat mellett – továbbra is szabadon használhatók a kutyatu-
lajdonosok számára. A Nyírtávhõ Kft. köteles felfüggeszte-
ni a fogyasztók személyes felkeresésével járó tevékenysé-
gét azzal, hogy fogyasztási helyre csak és kizárólag hibael-
hárítás céljából, vagy a közszolgáltatás nyújtását akadályo-
zó vagy veszélyeztetõ, továbbá élet- és vagyonbiztonságot
veszélyeztetõ helyzetben léphet be.

KÖTELEZÕ A MASZKVISELÉS!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási te-

rületén belül,  belterületen valamennyi közterületen
és nyilvános helyen  – a veszélyhelyzet idején alkal-
mazandó védelmi intézkedések második ütemérõl szó-
ló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdé-
sében meghatározott kivételekkel (mint sporttevé-
kenység során, valamint a parkokban, zöldterülete-
ken) –  mindenki köteles orvosi maszkot, munkavé-
delmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból ké-
szült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot
és a szájat folyamatosan elfedje. A rendelet szabá-
lyainak betartását a rendõrség és a honvédség ellen-
õrzi, a szabályt megszegõkkel szemben szabálysér-
tési eljárás keretében intézkednek.

Fotó: Szarka Lajos
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A KÖNYVTÁRBAN CSAK ONLINE ÉS TELEFONOS
SZOLGÁLTATÁS

BEZÁRTAK A MÚZEUMOK
Bezárt a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyûjte-

mény és a Sóstói Múzeumfalu is, egy hónapig nem
fogadhatnak látogatókat az intézmények.

– Ezen idõszak alatt a Jósa András Múzeum továbbra
is fogadja a regisztrációkat az év legnagyobb attrakci-
ójára, a közelmúltban megnyílt Rippl-Rónai-kiállítás-
ra, hogy kapunyitás után minél többen meg tudják te-
kinteni. Ezt az egy hónapot most a raktárak és az irat-
tári anyagok rendezésével, rendszerezésével és reví-
zióval töltik majd a munkatársaik, és persze zajlik az
intézmények takarítása, fertõtlenítése.

– A Kállay Gyûjtemény, mivel a Széchenyi utcai gyûj-
teményi helyét már csak raktárként használja, így most
ennek a takarítását és rendbetételét végzik. Ugyanak-
kor, az eddig – helyszûke miatt – ki nem állított anya-
gok rendszerezése folyik. Az új és gyönyörûen felújí-
tott, Bessenyei téren lévõ Kállay-házban, mely otthona
lett a Kállay Gyûjteménynek, újabb idõszaki kiállítás
építése kezdõdik meg az eddig rejtett kincsekbõl.

– A Sóstói Múzeumfaluban gõzerõvel zajlik egy újabb
kiállítás elõkészítése december hónap végére. Megkez-
dõdött a házak téliesítése és az ott bemutatott mûtár-
gyak, szõttesek szakszerû raktározása. A megújult mú-
zeumfalu, többek között új raktárépülettel is gazdago-
dott. Itt a bekerült mûtárgyak rendszerezése folyik. A
hétvégére tervezett Márton-nap természetesen elmarad.

ÚJABB INTÉZKEDÉSEK
A kormány értékelte Magyaror-

szág járványügyi helyzetét és az ed-
dig meghozott intézkedéseket, ennek

alapján megállapította, hogy az eddig meghozott intéz-
kedések fenntartása mellett újabb védelmi intézkedések
bevezetése vált szükségessé, melyek célja, hogy csökkent-
sük a koronavírus megbetegedések számát és a kórhá-
zakra nehezedõ terhet. A szerda nulla órától életbe lépõ
intézkedések a következõk:

Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom lépett
életbe, mindenkinek haza kell érnie este 8 óráig. A ki-
járási tilalom alóli mentesülés egyik esete a munkavég-
zés, amelyet azonban igazolni szükséges.
Minden gyülekezés tilos.
Az éttermek vendéget nem fogadhatnak, vendégnek ott
csak az étel elvitele céljából lehet tartózkodni. A ház-
hoz szállítás adminisztratív terheit a kormány csökkenti
és bevonhatóvá teszi a taxisokat a feladat ellátásába.
Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.
Az üzletek – a gyógyszertárak és a benzinkutak kivéte-
lével – este 7 óráig maradhatnak nyitva és utána a kijá-
rási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 óra-
kor nyithatnak ki. Az e rendeletben nem említett szol-
gáltatók és szolgáltatások (például fodrász, masszõr,
személyi edzõ) a szokott rendben mûködhetnek a kijá-
rási tilalom szabályai mellett.
A szállodák turistákat nem, csak üzleti, gazdasági vagy
oktatási célból érkezett vendégeket fogadhatnak.
Mindennemû rendezvény megtartása tilos, ide értve a
kulturális eseményeket, valamint a karácsonyi vásáro-
kat. A vallási közösségek szertartásai a vallási közösség
döntése szerint tarthatóak meg. A kormány felkéri a val-
lási közösségeket, hogy a szertartásaik során a maga-
tartási szabályokat az általános szabályokkal összhang-
ban határozzák meg.

A sportmérkõzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani.
Az egyéni szabadtéri sportok gyakorlása engedélyezett.
A vonatkozó jogszabályok szerint versenyszerûen spor-
tolók e tevékenységükben nem korlátozhatóak.
A szabadidõs létesítmények használata tilos, beleértve
különösen a fitnesztermeket, fedett uszodákat, múzeu-
mokat, könyvtárakat, mozikat és állatkerteket, korcso-
lyapályákat.
A bölcsõdék, az óvodák és az általános iskolák a 8. osz-
tályig a megszokott rend szerint nyitva tartanak, a spe-
ciális intézményi védelmi intézkedéseket az igazgató
határozza meg. Az iskolák a középfokú oktatásban 9.
osztálytól digitális munkarendben mûködnek. A közép-
fokú intézmények kollégiumai az iskolaigazgató dön-
tése szerint mûködnek. Az egyetemek, fõiskolák digitális
munkarendre térnek át. A felsõoktatási intézmények kol-
légiumai bezárnak, ez alól kivételeket a rektor állapíthat
meg. A tartózkodás különösen a határon túli és külföldi
diákok, illetve a hatósági házi karantén kötelezettséget a
kollégiumban teljesítõk számára engedélyezhetõ.
Magán- és családi rendezvények (például: születésnap)
10 fõig megtarthatóak.
Temetés legfeljebb 50 fõvel tartható meg.
Esküvõk lakodalom nélkül tarthatóak meg, azonban az
eseményen csak meghatározott személyek vehetnek
részt.
Kórházak, iskolák, óvodák, bölcsõdék dolgozóit és a
szociális intézményben dolgozókat – külön kormány-
rendeletben foglaltak szerint – hetente tesztelni kell.
A maszkviseléssel és távolságtartással kapcsolatosan
eddig bevezetett szabályok továbbra is érvényesek, az-
zal, hogy a 10 000 fõnél nagyobb település egyes köz-
területein a maszkviselés kötelezõ. A területek kijelölé-
se a polgármester feladata. Sporttevékenység során,
valamint a parkokban, illetve zöldterületeken a maszk
viselése továbbra sem kötelezõ.

NINCS VENDÉGFOGADÁS A FÜRDÕKBEN
A Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. által üzemeltetett Aquarius

Élményfürdõ, az Aquarius Fürdõgyógyászat, valamint a
Júlia Fürdõ határozatlan ideig zárva tart. A társaság ko-
rábbi döntése értelmében a Hotel Fürdõház*** szállodai
és wellnessrészlege továbbra sem fogad vendégeket 2021.
május 31-ig, de a 2021. május 31-ét követõ idõszakra
szállodai foglalásokat felvesznek. A Jósa András Oktató-
kórház által mûködtetett, a Hotel Fürdõházba, valamint
a Júlia Fürdõbe kihelyezett reumatológiai járóbeteg szak-
rendelés 2020. november 10-tõl határozatlan ideig szin-
tén szünetel.

Az Aquarius Fürdõgyógyászaton megkezdett fürdõ-
gyógyászati kezelések folytatásának lehetõségérõl a Nem-
zeti Egészségbiztosítási Alapkezelõ (NEAK) késõbbi hatá-
rozata alapján adnak majd tájékoztatást. Amennyiben a
kiírt kezelések újra felvehetõk, folytathatók lesznek, kérik
vendégeiket, hogy az új idõpontok egyeztetése céljából

vegyék fel a kapcsolatot az Aquarius Fürdõgyógyászat re-
cepciójával a +36-42/475-031-es telefonszámon.

A korábban megváltott jegyek, bérletek, ajándékutal-
ványok érvényességi ideje a vendégfogadás felfüggeszté-
sének idõtartamával automatikusan meghosszabbodik. A
meghosszabbítást a fürdõk pénztáraiban – a szolgáltatás-
-felfüggesztés megszüntetését követõen – végzik el.

MINDEN ELÕADÁS ELMARAD

2020. november 11-étõl – újabb feloldó intézkedé-
sig – a Móricz Zsigmond Színház valamennyi hely-
színén minden elõadás, illetve az Eleven éjszaka címû
vendégprodukció 2020. december 18-i és 19-i elõ-
adása is elmarad.

Elõzetesen meghirdetett színházi programjaikat a
késõbbiekben a kormány intézkedéseinek függvényé-
ben pótolják, melyekre megváltott jegyeik és bérlete-
ik természetesen érvényesek lesznek.

A Váci Mihály Kulturális Központ felhívja a látoga-
tók szíves figyelmét, hogy a  közmûvelõdési intéz-
mények és a közösségi színterek látogatása és az ott
tartózkodás  – az ott foglalkoztatottak kivételével – 
tilos! Intézményeikben általános rendezvénytilalom
lépett életbe,  látogatókat nem fogadnak.

RENDEZVÉNYTILALOM

NEM FOGAD LÁTOGA-
TÓKAT AZ ÁLLATPARK

2020. november 11-tõl a Nyíregyházi Állatpark nem
fogad látogatókat, elõreláthatólag 30 napig. Ugyanígy
járnak el az állatpark üzemeltetésében lévõ szállodák
is, a Hotel Dzsungel, az Ózoon Hotel és a Hotel Pangea.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár központi könyvtára és fiókkönyv-
tárai 2020. november 11-tõl, a kormány-
rendelet értelmében 30 napra, december
11-ig ZÁRVA tartanak. A könyvtár online és
telefonos szolgáltatásai tovább mûködnek,
a kölcsönzés és helyben használat szüne-
tel. A szolgáltatásokkal kapcsolatos infor-
mációkról  a késõbbiekben hivatalos
Facebook-oldalukon és a www.mzsk.hu ol-
dalon adnak bõvebb tájékoztatást. Meghir-
detett elõadásaikat a YouTube-csatornán te-
kinthetik meg.
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Van tapasztalatunk már a parlament által elrendelt
veszélyhelyzetre, hiszen a tavaszi három hónap is ilyen
különleges idõszak volt – mondta kérdésünkre Nyíregy-
háza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc szerkesztõségünk-
nek azt nyilatkozta: folyamatosan mûködik az önkor-
mányzati operatív munkacsoport, emellett több fejlesz-
tés zajlik, vagy van konkrét elõkészítés alatt. Ami a föld-
utak aszfaltozásának folytatódó programját illeti, körvo-
nalazódik rá a forrás, de csak ott tud a város utat építeni,
ahol a lakosság együttmûködik a beruházáshoz szüksé-
ges „négyzetméterek” átadásával.

A közgyûlés és a bizottságok nem mûködnek a veszély-
helyzetben, a közgyûlési bizottságok hatáskörében a pol-
gármester hoz döntéseket, amirõl majd a veszélyhelyzet
elmúltával beszámol a közgyûlésnek – tájékoztatott dr.
Kovács Ferenc.

AZ OPERATÍV MUNKACSOPORT MÛKÖDIK,
A BERUHÁZÁSOK FOLYTATÓDNAK

JÖVÕRE OTT ÉPÜLHET ÚJ ÚT, AHOL A LAKOSSÁG EGYÜTTMÛKÖDIK

RENGETEG MUNKA EGY-EGY PROGRAM
MÖGÖTT

– Nem volt eseménytelen a pandémia ellenére sem 2020
a fejlesztések szempontjából. Kedden voltam például a
csapadékvizes program egy újabb fejezetének a lezárásá-
nál az Igrice fõfolyásnál. Ezt az egymilliárdos pályázatot
például még 2017-ben adtuk be. Megépült három körfor-
galom a közlekedés biztonsága, folyamatossága érdeké-
ben, s bejelentettem, hogy jövõre újabb kettõ készül – öt
éve hangoztatom, mennyire fontos a csomópontok átépí-
tése. Óriásit léptünk elõre, hiszen több mint egy tucatnál
járunk már, de emögött folyamatos munka, rengeteg lob-
bizás, szakmai elõkészítés, szervezés van. Elkészült a Kul-

A Gálya utca jó példa: ha együttmûködik a kérelmezõ
lakosság, épülhetnek az utak

Madártávlatból rajzolódik ki igazán a két idén átadott örökösföldi körforgalom fontossága

A Bocskai utca 16. szám alatti ház az épített örökség
védelmének szellemében épül újjá és teljesen új funk-

ciót kap

turális Negyedben a Kállay-ház, jövõre befejezõdik mel-
lette a Szindbád építkezése, december elejére kész lesz a
Benczúr és Bessenyei tér teljes körû infrastrukturális mo-
dernizálása, ami tovább emeli a két park színvonalát. A
régóta vállalhatatlan állapotú volt NYVSC Sporttelep he-
lyén emelkedik ki a földbõl s jövõre elkészül az európai
szintû Atlétikai Centrum. De ott van a Bocskai utca 16.
szám alatti, lassan befejezéséhez közelítõ ház esete is.
Évtizedekig állt leromlottan, meg kellett mentenünk – ez
egyébként egy régóta futó programunk része, hogy õriz-
zük-védjük meg az értékes, régi épületeinket.

MÉTEREKEN MÚLHAT AZ ÉPÍTÉS

Dr. Kovács Ferenc azt is kiemelte, a pandémia ellenére
is tudtunk önkormányzati forrásból utakat építeni, felújí-
tani idén, például Kistelekiszõlõben, a Gálya utcán, vagy
Oroson, a Felhõ utcán és Felhõ közben, mert az emberek
odaadták az önkormányzatnak az útépítéshez szükséges,
minimális telekrészüket. Mint mondta, sok évtizedes a le-
maradás e téren, s bár az elmúlt hét évben nagyot léptünk
elõre, rengeteg milliárdot fordítva erre a célra, de nagyon
sok a tennivaló, hiszen több mint 600 kilométeres útháló-

zata van az önkormányzatnak és most értünk el oda, hogy
a fele már aszfaltozott. – Jelenleg is van egy nagyon ko-
moly benyújtott finanszírozási csomagunk a kormányhoz.
Ha sikerül ebben a nehéz helyzetben támogatást kapni,
idõbeli kötöttségeink lehetnek, ezért a kisajátítási eljárás
egyszerûen fizikailag nem lesz vállalható. Ott fogunk tud-
ni utat építeni, ahol az emberek azt az egy-másfél méte-
res szakaszt, ami a saját házukhoz tulajdonképpen nem is
kell, ingyen átadják az önkormányzatnak.

KÉRIK – DE NEM ADJÁK?

– Miközben folyamatosan a terveken dolgoznak a mun-
katársaink a földutak aszfaltozásához, azzal szembesülünk,
hogy akik a legjobban kérték, már-már követelték, s hi-
vatkoztak 15–25 éves ígéretekre, miután megterveztük, s
jeleztük, egy-két méter szükséges az építéshez, azt már
nem akarják odaadni. Érdekes helyzet, mert ez azzal is
járhat, hogy nem tudunk mindenhol utat építeni, ahol sze-
retnénk. Pedig a kiviteli terveket már jó elõre elkészítet-
tük azért, hogyha kedvezõ helyzetbe kerülünk, akkor ki-
használva a lehetõségeket, meg tudjuk csinálni. Érthetet-
len, hogy olyan utcákban, ahol akár 80–100 milliós ingat-
lanok vannak, nem adják át azt a néhány tízezer forintos
részt, pedig az új út az életminõségük mellett a házaik

A teljesen felújított, átalakított Kállay-ház értékõrzés és
kulturális attrakció is egyben. A képen az ünnepélyes

avatáson a polgármester Varga Mihály pénzügyminisz-
terrel.

IDÕBEN HOZOTT INTÉZKEDÉSEK

A határozatok hátterét az egész önkormányzati rend-
szert: a cégeket, intézményeket és a hivatalt összefogó és
tavasz óta folyamatosan mûködõ operatív munkacsoport
adja, így lehet akár kétnaponta fontos döntéseket hozni. –
Mi például idõben, az elsõk között, még az országos in-
tézkedést jóval megelõzõen léptettük életbe az idõsek
bentlakásos otthonára vonatkozóan látogatási tilalmat,
aminek meglett az eredménye, hiszen az önkormányzati
rendszerben nem alakult ki fertõzési gócpont – emelte ki
a polgármester. Dr. Kovács Ferenc hozzátette, annak szel-
lemében, ahogy tavasszal találkoztak több alkalommal az
ellenzékkel, már most összehívta az újabb egyeztetést,
mert fontosnak tartja, hogy noha a közgyûlés nem tud
mûködni, a városvezetés és az ellenzéki frakció között
legyen párbeszéd, konzultáció.

HATÁROZATOK A BERUHÁZÁSOKÉRT

A polgármester kiemelte, várhatóan nehezebb idõszak
lesz, mint tavasszal, de közben sok jó dolog is történik
Nyíregyházán, hiszen futnak olyan programok, amik a
város építését szolgálják. – Ezek is igényelnek döntéseket.
Csak kedden délután bizottsági hatáskörben három hatá-
rozatot írtam alá a beruházások kapcsán. Tudni kell, hogy
a veszélyhelyzetben meghozott határozatok egy része a
most is zajló, vagy elõkészítés alatt lévõ fejlesztésekhez
kapcsolódik, melyek a különbözõ stációkban azonnali
lépéseket igényelnek. A tavaszi negyedévben egyébként
118 döntés született.

értékét is növelné. Ezzel együtt is egész más a helyzet,
mint tíz évvel ezelõtt, amikor legfeljebb a tanévkezdéskor
kezdtek el utat építeni vagy októberben – ha egyáltalán
elkezdték. Mi igyekszünk télen lefolytatni a közbeszerzé-
seket, hogy tavasszal induljon a beruházás. Ahol 3-4 hó-
nap a kivitelezési idõ, ott igyekszünk a tanévkezdésre
befejezni, ahol hosszabb, ott pedig türelmet kérünk, a
közös érdekünkben. Emellett már tudjuk, hogy a nagyobb
forgalmú utak fejlesztése is folytatódhat jövõre, tervezzük
a Szarvas, a Széchenyi és a Bethlen Gábor utca részbeni
felújítását – s rengeteg a tervünk. De errõl valószínûleg
többet tudunk mondani az év végén.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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FELFÜGGESZTETTÉK A FEKVÕ- ÉS JÁRÓBETEG, VALAMINT
EGYNAPOS SEBÉSZETI ELLÁTÁSOK TÖBBSÉGÉT A KÓRHÁZBAN

Magyarország Kormánya, a magyar
állampolgárok egészségének és éle-
tének megóvása érdekében, ismét
egészségügyi veszélyhelyzetet hir-
detett az ország egész területére.

Ennek értelmében a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és

Egyetemi Oktatókórház tagkórházaiban
is változások léptek életbe.

Csütörtökig a koronavírus-fertõzéssel érintett betege-
ket csak a nyíregyházi telephelyen kialakított COVID Am-
bulancián és részlegeken látták el, de most már a fehér-
gyarmati telephelyen fogadják és helyezik el a területi-
leg a vásárosnaményi, mátészalkai, fehérgyarmati és
csengeri járásokhoz tartozó betegeket. (Kivételt jelente-
nek a speciális ellátásra szoruló koronavírus-fertõzöttek
és -gyanús betegek, akiket továbbra is Nyíregyházára irá-
nyítanak.)

AZ ONKOLÓGIAI SZÛRÉSEKET ELVÉGZIK

2020. november 10-tõl a Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház valamennyi te-
lephelyén felfüggesztették a halasztható fekvõ- és
járóbeteg, valamint egynapos sebészeti ellátást.

– A koronavírus-járvány ideje alatt is elvégzik az onko-
lógiai szûréseket (mammográfia, méhnyakrákszûrés, vas-
tagbélszûrés), és tervezetten ellátják a daganatos betege-
ket, legyen szó onkológiai kezelésrõl vagy onkosebészeti
beavatkozásról. A tervezett sebészeti és endoszkópos be-
avatkozásokra (pl. vastagbéltükrözés) csak egy negatív
PCR-vizsgálati eredmény birtokában kerülhet sor.

– A kardiológiai ellátásokat a szakmai kollégium aján-
lása alapján végzik, errõl a szakorvosoktól kaphatnak tá-
jékoztatást.

– A gyermekgyógyászati ellátások esetében is indokolt
a halasztható ellátások késõbbi idõpontban való elvégzé-
se, ennek eldöntése a kezelõorvos feladata.

2020. november 10-tõl a beavatkozásokhoz szükséges
PCR-mintavétel helye a Fül-orr-gégészet 8. sz. szakrende-
lõje (Szülészeti épület, földszint). A mintavételi helyet nem
a Szülészeti épület fõbejáratán át, hanem az épület udvar
felõli rámpáján keresztül lehet megközelíteni, amelyet
útbaigazító táblák jeleznek. A mintavétel munkana-
pokon 8.00–15.00 óráig, elõjegyzés alapján történik.

A CSOMAGOKAT A CZUCZOR GERGELY UTCA
FELÕL ADHATJÁK LE

A Jósa András Oktatókórház munkatársai a fekvõbete-
geknek beküldött csomagokat hétfõtõl péntekig, 10 és 17
óra között a kórház Czuczor Gergely utca felõli bejáratánál
veszik át a hozzátartozóktól, hétvégéken viszont továbbra
is a fõbejáratnál nyílik lehetõség a küldemények leadására.

Kérik, a csomag pénzt, nagyobb értékû árut (mûszaki
cikk, telefon, egyéb) ne tartalmazzon! Az értéktárgya-

kért, készpénzért a kórház nem vállal felelõsséget! Az
összeállításkor az általános ruházati, tisztálkodási és
használati eszközöket, a kevésbé romlandó élelmiszere-
ket, illetve az egyedi gyógyszerek, valamint vitaminok pót-
lását részesítsék elõnyben. A csomagot lehetõség szerint
lezárva, a beteg adataival ellátva (név, osztály, kórterem
száma) adják le.

ÚJ INFORMÁCIÓS MELLÉKEK

A Szülészet-Nõgyógyászati Osztály csak sürgõsségi
járóbetegeket fogad, a terhesgondozás és az azzal kap-
csolatos vizsgálatok rendje változatlan.

– A szüléskor csak egy, igazoltan egészséges hozzátar-
tozó tartózkodhat a szülõ nõ mellett. Császármetszés ese-
tén a hozzátartozó a mûtétet követõ 20 percig lehet a kis-
mamával és a csecsemõvel együtt.

A 06-42/599-700-as központi telefonszám 1274-es
melléke mellett a 1983-as és a 1541-es mellékeken is
felvilágosítást tudnak kérni arról, hogy a Jósa András
Oktatókórház melyik részlegén/osztályán látják el ko-
ronavírus-fertõzéssel kórházba került hozzátartozóju-
kat, és mi az adott részleg telefonszáma.

– A 1274-es mellék 0–24 óráig, a 1983-as és 1541-
es mellékek munkanapokon 7.30–15.00 óra között hív-
hatóak.

– A 1983-as és 1541-es mellékeken a nem koronaví-
rusos betegek elhelyezésérõl is tájékoztatást tudnak adni
a Központi Elõjegyzés munkatársai.

Hozzátartozójuk állapotáról csak az a részleg tud tá-
jékoztatást adni, ahol ellátják õt. A 1274-es, 1983-as és
1541-es mellékeken kapott telefonszámon mindennap
13 és 15 óra között ad további felvilágosítást a beteg
állapotáról az adott részleg, a beteg által megadott egy
hozzátartozónak. A Gyermekosztály COVID-ápolási
egysége a 1236-os melléken hívható, 0–24 órában. A
vonalak túlterheltek, kérik mindenki türelmét.

RENDKÍVÜLI SZÜNET
KÉT ISKOLÁBAN

Rendkívüli szünetet rendelt el a Nyíregyházi Arany
János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban,
valamint a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
Kazinczy Ferenc Tagintézményében az Oktatási Hi-
vatal. Az Aranyban november 11-tõl 17-ig tartó szü-
net az általános iskola valamennyi osztályában és a
nyolcosztályos gimnázium 5–8. évfolyamán mintegy
29 osztályt érint. A Kazinczyban a rendkívüli szünet
három napig tart, november 13-ig, a szünet utáni elsõ
tanítási nap november 16-a, hétfõ lesz. Az iskolák a
honlapjaikon olvasható közleményekben arra kérik a
szülõket, hogy a további fertõzések megelõzése érde-
kében a tanulók a szünidõt otthon, családi körben tölt-
sék és kerüljék a közösségeket. A Nyíregyházi Tanke-
rületi Központ intézményei továbbra is közlik honlap-
jaikon az éppen aktuális COVID-fertõzöttségi adato-
kat, így az látszik, hogy a korábbiakhoz képest van,
ahol tovább emelkedett a nyilvántartott betegek szá-
ma. A középfokú intézmények a digitális tanrendre
való átállásról, valamint az egyéb változásokról szin-
tén tájékoztatják a diákokat és szülõket, ahogyan a
felvételi elõtt állókat is. Több helyen közlik, hogy a
járványügyi helyzetre való tekintettel pályaválasztási
nyílt napot, felvételi elõkészítõ foglalkozásokat nem
tarthatnak.
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Bár évekkel ezelõtt az ügyféligényeket
a személyes jellegû és a papír alapú do-
kumentumok által körülhatárolt ügyinté-
zés képezte, mára ez a technika fejlõdé-
sével teljesen átalakult. Az emberek min-
dennapi életében fokozatosan vált meg-
határozóvá az internet használata, mind-
ez pedig hatással lett a számlák befizeté-
sére is. A postán való sorban állás helyett
egyre többen választják a papírmentes,
elektronikus számlafizetést, amit a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. több csatornán is bizto-
sít felhasználói számára:

1. Netbank vagy banki átutalás
Amennyiben Önnek van internetes

banki elérhetõsége, azaz netbankja, ak-
kor számláját minden esetben kifizetheti
a netbankon keresztül, egyszerû átutalás-
sal. A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. bankszámlaszá-
ma: 10404405-44017466-00000000. Az
utalásnál hivatkoznia kell a számla sor-
számára, felhasználóazonosítóra, esetleg
a felhasználási helyre.

2. Csoportos beszedési megbízás
Amennyiben Ön rendelkezik bank-

számlával, felhatalmazást adhat a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-nek, hogy számláit cso-
portos beszedési megbízással számlave-
zetõ pénzintézete felé teljesítésre benyújt-
sa. Ehhez a számla elsõ oldalán található
felhasználói azonosító szám ”/” jelet kö-
vetõ szakaszának és az A11492809T215
– mint a szolgáltató azonosítója – meg-
adása szükséges számlavezetõ pénzinté-
zeténél.

PAPÍRMENTES ÜGYINTÉZÉS
A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-NÉL!

DÍJNET: AKI MOST REGISZTRÁL, SORSOLÁSON VESZ RÉSZT!

3. iCsekk alkalmazás
A kényelmes és biztonságos számlabe-

fizetést kínáló iCsekk alkalmazás ingye-
nesen letölthetõ, használatához mind-
össze egy okostelefonra, egy bankkártyá-
ra és a számla elsõ oldalán található QR-
kódra van szükség. A QR-kódot a telefon
kamerájával gyorsan és egyszerûen olvas-
hatja be, mellyel a számla adatai is rögzí-
tésre kerülnek. Az alkalmazás értesíti Önt
a közelgõ fizetési határidõrõl, így szám-
láit mindig idõben, pár kattintással fizet-
heti ki.

4. A vezetõ független e-számlakezelé-
si platform rendszerével, az úgynevezett
DÍJNET-tel

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. e-számla szolgál-
tatását igénybe veheti a Díjnet rendszer
(www.dijnet.hu) használatával. Ennek
elõnye, hogy számláit a Díjneten keresz-
tül fogadhatja, megnézheti, letöltheti, a
számlákat bankkártyával vagy átutalással
is ki tudja egyenlíteni, több szolgáltató
számláit egy helyen gyûjtheti, egy helyen
rendszerezheti, nem kell sorban állnia a
postán, illetve nem kell figyelnie, hogy
mikor érkezik a számla.

Regisztráljon és legyen a nyertesek kö-
zött! Amennyiben 2020. november 1. és
december 15. között regisztrál a
www.dijnet.hu oldalon, majd a számlaki-
bocsátói regisztráció menüpontban kivá-
lasztja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.-t, esélye lesz
rá, hogy a 3 db sorsolásra kerülõ Samsung
Galaxy A20e 32GB Dual mobiltelefonból
egyet karácsonyra hazavigyen. A sorso-
lás 2020. december 20-án lesz, a nyerte-
sek e-mail-ben kapnak értesítõt.

A PARKOLÁS INGYENES, DE NEM
A TILOSBAN!

Még november eleji központi intézkedés, hogy csak-
úgy, mint a tavaszi veszélyhelyzet idején, ingyenes lett a
parkolás országszerte, így Nyíregyházán is. Ez viszont nem
vonatkozik természetesen a magánparkolókra – és a
KRESZ által tiltott helyek sem szabadultak fel!

Bodrogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje arról tá-
jékoztatta szerkesztõségünket, hogy az ingyenes parkolási
lehetõség nem vonatkozik a magánparkolókra, csak a köz-
területi beálló helyekre. Az országos intézkedés megjelené-
sét követõen szerdán lezárták a városi parkolóautomatákat
is, de fegyelemre intik az autósokat, hiszen könnyen ismét a
tavaszihoz hasonló káosz alakulhat ki. – A díjfizetõ parko-
lókban ingyenes a parkolás, ez azt jelenti, hogy nem kell
fizetni a parkolásért múlt hét szerda reggel óta. De ez nem
azt jelenti, hogy bárhol meg lehet állni szabálytalanul! Ha
valahol KRESZ-szabály tiltja a parkolást, ahol tilos megállni
vagy várakozni, illetve a település rendelete tiltja azt, hogy
zöld területen nem lehet parkolni, akkor ezeken a helye-
ken továbbra is tilos a parkolás – fogalmazott Bodrogi Lász-
ló. Az ingyenes parkolás kedvez a városlakóknak, viszont
havonta 30 millió forint körüli bevételkiesést jelent a városi
kasszából. Egyelõre még nem született döntés a megvásá-
rolt parkolóbérletek kompenzálása tárgyában – nyilatkoz-
ta a Nyíregyházi Televíziónak Dicsõ Péter, a NYÍRVV Non-
profit Kft. közterület-kezelési igazgatója. Nem nehéz mostanság hasonló képeket készíteni...
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– Ebben a rendkívüli, soha nem tapasz-
talt helyzetben sem feledkezünk meg a pe-
dagógusainkról, hiszen a munkájukért, ki-
tartásukért és az eredményeikért, ha le-
het, most még nagyobb elismerést érde-
melnek – hangsúlyozta a Városi Pedagó-
gusnapi Ünnepségen dr. Kovács Ferenc
polgármester, aki dr. Ulrich Attila alpol-
gármesterrel kitüntetéseket adott át hét-
fõn a városháza dísztermében.

Nyíregyháza MJV Közgyûlése  „Nyír-
egyháza Kiváló Pedagógusa” „Margócsy
Emil-díj” kitüntetést  adományozott három
olyan kiváló pedagógus részére, akik egy-
egy nyíregyházi köznevelési intézményben
kiemelkedõ eredményességgel végzik
munkájukat.

Kitüntetésben részesültek:
Szikszainé Kiss Edit,  az Eszterlánc Északi

Óvoda intézményvezetõje,
Szabó Lászlóné, a Nyíregyházi Arany

János Gimnázium, Általános Iskola és Kol-
légium Zelk Zoltán Angol és Német Két-
tannyelvû Tagintézmény tanítója,

Kovács Ágnes, a Nyíregyházi Vasvári Pál
Gimnázium intézményvezetõje.

Nyíregyháza MJV Közgyûlése kiemelke-
dõ szakmai tevékenységük elismeréseként
az  „Oktató-Nevelõ Munkáért” „Vietórisz
József-díj”  kitüntetést adományozta továb-
bi 10 pedagógusnak.

NORVÉG SIKER A RALLY EB-N

Kitüntetésben részesültek:
Hagymási Zoltánné, a Gyermekek Háza

Déli Óvoda intézményvezetõ-helyettese,
Kelemenné Maklári Gyöngyi, az Eszter-

lánc Északi Óvoda Csillagszem Tagintéz-
mény intézményvezetõ-helyettese,

Rácz Zsoltné, a Búzaszem Nyugati Óvo-
da óvodapedagógusa,

Szabó Gyuláné Kõhegyi Mária,  a Tün-
dérkert Keleti Óvoda Kikelet Tagintézmény
tagintézmény-vezetõje,

Fülöpné Szûcs Anikó, a Nyíregyházi
Arany János Gimnázium, Általános Iskola
és Kollégium Szõlõskerti Angol Kéttan-
nyelvû Tagintézmény tanítója,

Hederman Lászlóné, a Nyíregyházi Mó-
ra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor
Tagintézmény tanára,

Ráczné Cserés Erzsébet, a Nyíregyházi
Bem József Általános Iskola tanára,

Diczkóné Untener Mónika, a Nyíregy-
házi Bem József Általános Iskola Kazinczy
Ferenc Tagintézmény tanítója,

Lamosné Szabados Enikõ, a Nyíregyhá-
zi Arany János Gimnázium, Általános Is-
kola és Kollégium tanára,

Serdült Gyula, a Nyíregyházi Szakkép-
zési Centrum Inczédy György Szakgimná-
ziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
tagintézményvezetõ-helyettese.

Vasárnap véget ért a Rally Hungary belvárosi gyorsaságija, az 5,78 kilométeres tá-
vot Nyíregyháza központjában tették meg a versenyzõk. Látványos verseny volt, nem-
zetközi figyelemmel. Andreas Mikkelsen gyõzött. A legjobb magyar Herczig Norbert
lett, aki az utolsó szakaszon egy defekt miatt csúszott le a dobogóról.

KITÜNTETTÉK A PEDAGÓGUSOKAT
A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN SEM FELEDKEZTEK MEG RÓLUK

Dr. Kovács Ferenc polgármester a hiva-
talos Facebook-oldalán a következõképpen
nyilatkozott a versenyrõl: – Látványos ver-
seny volt az idei, nemzetközi figyelemmel,
újra megmutathattuk a világnak Nyíregy-
házát. Gratulálok minden indulónak, kü-
lönösen Herczig Norbertnek, aki a magyar
versenyzõk közül a legjobb eredményt érte

el – hatodik lett –, és persze az abszolút
gyõztesnek, Andreas Mikkelsennek is, hi-
szen õ nyerte meg az idei Rally Hungaryt.
Külön köszönöm a szervezõk munkáját,
hogy újra EB-futam helyszíne lehettünk, a
nézõknek az érdeklõdést, a városlakóknak
pedig a türelmet és a pozitív hozzáállást.
Reméljük, jövõre folytathatjuk!

VÉGEREDMÉNY:

1. Andreas Mikkelsen–Ola Floene #5 Skoda Fabia Rally2 Evo RC2
2. Grégoire Munster–Louis Louka #3 Hyundai i20 R5 RC2
3. Efrén Llarena–Sara Fernández #9 Citroën C3 R5 RC2
4. Oliver Solberg–Aaron Johnston  #2 Skoda Fabia Rally2 Evo RC2
5. Niki Mayr-Melnhof–Leopold Welserheimb #17 Ford Fiesta R5 MkII RC2
6. Herczig Norbert–Ferencz Ramón #11 Volkswagen Polo GTI R5 RC2
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HETVEN ÉVE ADTÁK ÁT A VASÚTÁLLOMÁS
ÚJ FELVÉTELI ÉPÜLETÉT

1950. november 12-én, immár harmadik alkalommal
gyûltek össze, hogy a város vasútállomásának aktuális
felvételi épületét átadják. Az elsõt 1858. szeptember 5-
én, a Pfaff Ferenc tervei alapján épült másodikat pedig
1909. december 27-én adták át. Az amerikaiak légitá-
madásának és a németek robbantásának eredményeként,
1944-ben mindkét épület elpusztult.

Az 1949-ben elfogadott és 1950-ben indított elsõ öt-
éves tervbe belefoglalták az új nyíregyházi felvételi épü-
let megépítését is. A terveket a Közlekedési Épületeket
Tervezõ Vállalat munkatársai készítették el, akik a ké-
sõbbi vágánybõvítés lehetõségére gondolva, nem a bom-
bázás miatt elpusztult épület helyére, hanem elõbbre, a
város irányába kitolva jelölték ki az új épület helyét. A
munkálatok már 1949 áprilisában megkezdõdtek és a
közel 5 millió forintos beruházásnak köszönhetõen, 1950
novemberében az ország legmodernebb, legjobban be-
rendezett állomásépületét vehette birtokba az utazó
nagyközönség.

Az átadási ünnepséget beharangozó újságcikkek
hangsúlyozták, hogy „országunkban ezer és ezer ilyen
és még nagyobb alkotás hirdeti a dolgozó nép erejét,
egyet akarását és békeharcát”. Bebrits Lajos közleke-
dés- és postaügyi miniszter is kiemelte avatóbeszédé-
ben, hogy „ez az épület a béke ügyét szolgálja”. Az
ünnepségen szót kapott az építési munkákat végzõ Nyír-
egyházi Magasépítõ Vállalat festõsztahanovistája is, aki
szerint a munkások elõtt építés közben Rákosi gondola-

tai lebegtek: „nemcsak a mennyiségre törekedtünk, ha-
nem a minõséget is néztük”. Ennek ellenére az is kide-
rült, hogy az építkezéshez 1 millió 200 ezer téglát, 96
ezer métermázsa kavicsot, 100 ezer kg betonvasat és
1 millió kg cementet használtak fel. Az épületben külön
fürdõszobával és ágyakkal ellátott gyermekvárótermet,
valamint iskolapadokkal és könyvtárral tanulóváróter-
met is alakítottak ki, a felnõttek kényelmét pedig meleg
vízzel és központi alsófûtéssel felszerelt várócsarnokkal
biztosították.

Az 1960-as években szociális és üzemi helyiségek-
kel bõvítették, majd 2001–2002-ben pedig átépítették.


