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5ELISMERÉS
A Szociális Munka Világnapján az önkormányzat ezúttal
sem feledkezett meg az intézményrendszerében dolgo-
zókról. A nyár eleji elismeréseket követõen most a Nyír-
egyházi Szociális Gondozási Központ 10 munkatársa ve-
hetett át kitüntetést és jutalmat. A polgármester hivata-
los Facebook-oldalán köszönetet mondott áldozatos te-
vékenységükért és jó egészséget, kitartást kívánt nekik.

FELKÉSZÜLT A HÓESÉSRE A NYÍRVV NONPROFIT KFT.

Hat vezér- és huszonkilenc kisebb kiegészítõ géppel felkészült a városüze-
meltetési társaság a hószolgálatra, ami klasszikus értelemben november 15-tõl
elkezdõdött. Nyíregyháza útjait hét kategóriába sorolja a NYÍRVV, elsõ körben
a tömegközlekedési útvonalakat teszik járhatóvá, majd sorban a többit. Bár
hóesés még nincs és a következõ napokra sem ígérnek télies idõjárást, a gépek
jelenleg is dolgoznak. Az eszközök átestek a mûszaki ellenõrzésen és saját
területükön az útfenntartási, zöldfelület-fenntartási munkákat látják el, ha pe-
dig leesne a hó, pár perc alatt át lehet õket szerelni és elvégzik a hóeltakarítási
feladatokat is.

IDÉN IS KAPNAK KARÁCSONYI AJÁNDÉKCSOMAGOT A NYÍREGYHÁZI NYUGDÍJASOK
Karácsony közeledtével az önkormányzat idén is aján-

dékcsomagot küld a nyíregyházi nyugdíjasoknak, ezzel
is hozzájárulva az ünnep hangulatához. A Magyar Posta
Zrt. 2020. november 25. és december 21. közötti idõ-
szakban kézbesíti a csomagokat.

Bár ebben az évben számos, nem várt nehézséggel kellett
szembenéznie az önkormányzatnak, Nyíregyháza a koro-
navírus-járvány ellenére is stabil gazdaságilag, ezért a költ-
ségvetése újragondolása mellett sem kell olyan, immáron 7
éve saját forrásból finanszírozott támogatástól eltekinteniük,
mint a karácsonyi ajándékcsomag – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester, aki hozzátette, idén is kedvesked-
nek ezekkel a nyíregyházi nyugdíjasoknak, csakúgy, mint
2013 óta minden esztendõ végén, önként vállalt feladatként.

A POSTA KÉZBESÍTI

A csomagokat a Magyar Posta Zrt. a november 25. és
december 21. közötti idõszakban kézbesíti nekik, össze-
sen 25 750-en jogosultak rá. Idén a járványügyi hely-
zetre való tekintettel, az átvételt igazoló aláírás helyett,
személyi igazolvány, lakcímkártya felmutatása szüksé-
ges az átvételhez. Arra kérnek minden címzettet, hogy
azokat elérhetõ helyre elõkészíteni szíveskedjenek a
kézbesítés elõsegítése érdekében. Ha a kézbesítés va-
lamilyen okból eredménytelen, a küldeményt a címzett
vagy a jogosult által meghatalmazott személy veheti
majd át, melynek részleteirõl a késõbbiekben adnak
tájékoztatást.

Karácsonyi támogatásra jogosult az a nyíregyházi
nyugdíjas, aki az alábbi együttes feltételeknek meg-
felel:
a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) öregségi teljes- vagy résznyugdíjra vagy idõskorú-

ak járadékára saját jogán jogosult, vagy hozzátar-
tozói nyugellátásra jogosult,

c) és ezen a jogcímen az ellátás számára folyósításra
kerül.

A csomag olyan, az ünnephez kapcsolódó élelmisze-
reket tartalmaz, mint a szaloncukor, kávé, tea, csokoládé,
és többek között keksz, ezzel is hozzájárulva az ünnep
hangulatához.

ZÖLD BUSZ

Nemcsak a színe zöld ennek a Nyíregyháza útjain múlt szombat óta járó busznak, hanem a mûködési módja is.
Városunk részt vesz (harmadikként az országban) abban a demonstrációs mintaprojektben, melynek keretében
ingyen próbálhatják ki a buszozók az elektromos jármûvet a következõ hetekben. A környezetbarát és csendes
Ebusco 2.2 tesztüzemben vesz részt hivatalosan a helyi menetrendben, s több vonalon is fel lehet rá szállni. Fotó: Szarka Lajos
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Ötmilliárd forint érkezik útépítésre Nyíregyházára a
kormányzattól – jelentette be hivatalos Facebook-olda-
lán dr. Kovács Ferenc. A múlt heti Magyar Közlönyben
megjelentek szerint az önkormányzat útfejlesztési felada-
tainak finanszírozására kaptuk az egyedi mértékû és nagy-
ságú támogatást. A polgármester szerint ez a 2013-ban
elkezdett infrastrukturális stratégiájuk újabb fontos feje-
zete, mellyel tovább folytatódhat a korábbi, több évtize-
des lemaradás ledolgozása. Ehhez az érintett lakóközös-
ségek együttmûködését is kéri.

Útépítés Nyíregyházán: megszokott jelenség, hiszen
városunkban tízmilliárdokat költöttek az elmúlt hét évben
az utak felújítására, karbantartására, ami az azt megelõzõ
idõszakban több évtizedes elmaradást szenvedett a pol-
gármester megfogalmazása szerint.

TÖBB MINT 100 ÚJ ÚT 2013 ÓTA

Dr. Kovács Ferenc ezt számokban is kifejezte. Míg 2010-
ben a 610 kilométeres önkormányzati úthálózatból kb.
250 kilométer volt aszfaltozott (ami nagyjából 41%), ez a
szám körülbelül 50 százalékra emelkedett. 2013-tól ugyan-
is több mint 100 utat aszfaltozott le a város különbözõ
forrásokból és részben saját erõbõl, a kormány pedig két
ízben két-, illetve egymilliárd forinttal pluszban is támo-
gatta ezt a programot.

BEFEKTETÉS A JÖVÕBE: TERVEK

– 2013-tól, amikor a pénzügyi szorításból ki tudtunk
jönni, minden évben tudatosan a jövõbe is befektetve ren-
deltünk néhány tízmillió forint értékben terveket. Így most
azzal fordulhattam a kormányhoz, hogy a városnak 5 mil-
liárd forintos keretre, ilyen értékben útépítésre, aszfalto-
zásra megvannak az engedélyes kiviteli tervei, ezért kér-
jük a kormány támogatását – mondta.

NAGYMÉRTÉKÛ KORMÁNYZATI TÁMOGATÁS

A polgármester hozzátette, mindez önmagában nem lett
volna elég a kormánynak ehhez a Nyíregyházának adott

ÖTMILLIÁRD FORINT A KORMÁNYTÓL A NYÍREGYHÁZI UTAKRA

nagyon egyedi, nagymértékû támogatásához. A tárgyalá-
sokon elmondta, a lakosság is szeretne aszfaltozott utakat
és ennek érdekében együttmûködik az önkormányzattal.
Mint mondta, ezt egy kicsit megelõlegezte, hiszen volt rá
ellenpélda az elmúlt években, ahol nem mondtak le a tu-
lajdonosok az útépítéshez szükséges négyzetméterekrõl,
ami alapfeltétel a beruházáshoz.

OTT ÉPÜL ÚT, AHOL EGYÜTTMÛKÖDNEK

– Ezt az 5 milliárd forintos keretet csak ott fogjuk tudni
felhasználni, ahol a lakosok együttmûködnek. Az a felté-
tel, hogy ha kell a szabályozási szélességhez szükséges
földcsík a házuk elõtt, azt ingyen adják az önkormányzat
tulajdonába, hiszen az önkormányzat fogja megépíteni ezt
az utat és utána karbantartani is. Megnéztük a többi me-
gyei jogú várost, mindenhol ez a gyakorlat, az önkormány-
zatok külön nem fizetnek ezért – hangsúlyozta.

NÕ AZ INGATLAN ÉRTÉKE IS

Dr. Kovács Ferenc kiemelte, ezekkel az újabb fejlesz-
tésekkel minden érintettnek felértékelõdik ingatlana, va-
lamint nõ az életminõség és a közlekedésbiztonság a por-
mentes, minõségi utakon. Szeretnék tavasszal indítani a
munkákat, amikhez készen vannak a kiviteli tervek. Csak
akkor fognak máshol, akár új terveket megrendelve, ha
valahol nem lesz együttmûködõ a lakóközösség. Ezúton
is kéri a polgármester az érintetteket, hogy segítõ hozzá-
állásukkal tegyék lehetõvé a hét éve megkezdett program
folytatását, ami különösen a külvárosi részeknél, a külte-
rületeken lesz fontos. – Természetesen ez az ötmilliárd nem
lesz elég ahhoz, hogy mindenhol utat tudjunk építeni, ahol
az emberek szeretnék, viszont nagy elõrelépést jelent, s
ha a lehetõ legrövidebb idõ alatt jól meg tudjuk valósíta-
ni, akár újabb program követheti – tette hozzá.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Idén többek között a Gálya utcán is épült út, mert az ott élõk odaadták az önkormányzatnak az ehhez szükséges,
minimális telekrészüket
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MEGÚJUL A TISZAVASVÁRI ÚTI FELÜLJÁRÓ
A KERÉKPÁRÚTTAL KIEGÉSZÍTENDÕ MÛTÁRGY KOMPLEX MODERNIZÁLÁSÁHOZ A KORMÁNYZAT BIZTOSÍTJA A FORRÁST

Megújul jövõre a Tiszavasvári úti felüljáró. A kiviteli
tervek már elkészültek, és a múlt heti Magyar Közlöny-
ben megjelent határozat szerint a forrás is rendelkezésre
áll. Így a kormányzat a szintén a napokban bejelentett
ötmilliárd forintos útfelújítás mellett egy újabb jelentõs
tételt ad Nyíregyházának az infrastruktúra fejlesztésére.
A munkák tavasszal kezdõdhetnek.

Évek óta keskenyebb, de biztonságos méretû sávokon
halad a forgalom a felújítás elõtt álló felüljárón. A 36. szá-
mú,  Polgár–Nyíregyháza másodrendû fõút részének, a
vasúti fõvonal feletti hídnak a felújítása évek óta téma.

MOST IS BIZTONSÁGOSAN HASZNÁLHATÓ

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. több ízben is közölte
szerkesztõségünkkel, hogy szakembereik kiemelt figyelem-
mel kísérik a híd állapotát, melyrõl naprakész informáci-
ókkal rendelkeznek, így a szükséges üzemeltetési és kar-
bantartási munkákat haladéktalanul elvégzik a felüljárón
a felújítás megkezdéséig, hogy a közlekedõk 2x2 sávon,
biztonságosan használhassák. A múlt heti Magyar Köz-
lönyben megjelent határozat alapján az utolsó akadály is
elhárult a felújítás elõl, hiszen a kormány biztosítja a for-
rást a komplex modernizálásra.

GYALOG- ÉS KERÉKPÁRÚTTAL KÉSZÜL

Sõt, plusz tartalom is került bele a polgármester kérésé-
re. – A tervezésnél azt kértük, hogy a város felõl nézve a
jobboldali sáv két és fél méterrel szélesebb legyen, hogy
egy gyalog- és kerékpárúttal is bõvüljön, hiszen a felüljá-
róig és a felüljárótól is van már kerékpárút, így össze lesz
kötve a két, fontos szakasz.

KOMPLEX FELÚJÍTÁS SZÜKSÉGES

Dr. Kovács Ferenc a városháza udvarán jelentette be a
hírt, hozzátéve, hogy egy két évvel ezelõtti szakértõi vizs-
gálat állapította meg, hogy teljes körû felújítás szükséges
az 1977-ben átadott mûtárgyon. 2019-ben elkészültek az
engedélyes, 2020-ra pedig a kiviteli tervek. A komplex
felújítás érinti a korrodálódott tartópilléreket, a híd szer-

kezetét, felületét, a pályalemezt, a burkolatot, a szigete-
lést.

SOKAKNAK HOZ KÖNNYEBBSÉGET

A gyalog- és kerékpárúttal való bõvülése pedig egy-
aránt kedvez a kertvárosiaknak, a bokortanyákon élõk-
nek, valamint a megye északnyugati részébõl érkezõk-
nek. Erre utalt a bejelentésen dr. Vinnai Gyõzõ (FIDESZ-
KDNP), az érintett területek országgyûlési képviselõje. –
A Tiszavasvári Járásból mintegy 30 ezer ember ezen a
felüljárón keresztül jut be Tiszalökrõl, Tiszavasváriból a
városba. Itt van az Ipari Park, itt van a LEGO, ez is na-
gyon fontos, a forgalmat növelõ tényezõ. Éppen ezért a
közlekedési infrastruktúrában kiemelt lobbitevékenységet
folytattunk.

A LEGO-IG KEREKEZHETÜNK

A közös lobbizás pedig tovább is folytatódhat, hiszen
a képviselõ szerint az elképzelések része a Nagycser-

keszig vezetõ kerékpárút. Mint ismert, a LEGO-ig már
van, és a szomszéd település most nyert forrást a Ma-
gyar Falu Programból a belterületi kerékpárútjának meg-
építésére.

TAVASSZAL KEZDHETIK

Ami a felüljárót illeti: az idõjárást is figyelembe véve
várhatóan tavasszal kezdõdhetnek a munkák, amihez most
már minden feltétel adott. A felújítást technikai szempont-
ból bonyolítja, hogy a híd alatt fut a Nyíregyháza–Záhony
vasútvonal. Ezért a Magyar Közút több alkalommal is
egyeztetett a MÁV Zrt. munkatársaival a munkák során
alkalmazandó vasúti üzemmel kapcsolatos korlátozások-
ról, ideiglenes mûszaki megoldásokról a hídszerkezet alatti
vasúti felsõvezeték-rendszer kialakításának egyedisége,
komplexitása miatt. Addig is: a híd biztonságosan hasz-
nálható.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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Hideg és fagyveszély, szigeteljék a
vízmérõ aknákat és a fedlapokat

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. felhívja Tisztelt Fel-
használói figyelmét, hogy cselekedjenek
idõben, és kerüljék el a hideg hatására be-
következõ vízmérõ-meghibásodás helyre-
állításának, illetve a vízelfolyás miatt je-
lentkezõ, magasabb vízdíjszámlának a
költségeit. A hatályos jogszabályok sze-
rint ugyanis az elfolyt vizet, a mérõcsere
költségeit, valamint a vízmérõt a felhasz-
nálóknak kell megfizetnie, mivel a törvény
elõírja, hogy kötelesek a vízmérõ fagy el-
leni, megfelelõ védelmérõl gondoskodni.

Mit tegyenek felhasználóink, hogy el-
kerüljék a hideg okozta jelentõs károkat
és vízveszteségeket?

Mindig a vízmérõakna födémet és a
fedlapot szigeteljék, ne magát a víz-
mérõt.
A szigetelõanyag kiválasztásánál alap-
vetõ szempont, hogy nedvesség ha-
tására ne veszítsen a szigetelõképes-
ségébõl. Például az átnedvesedett
ruha, paplan, régi kabát a szigetelõ
hatásának kb. 80%-át is elveszítheti!
Magyarország területén az 5 cm vastag
hungarocell szigetelés már megfelelõ
védelmet tud nyújtani. Ez egyrészt pénz-
tárcabarát, egyszeri befektetéssel több
évtizedre szól, másrészt magának a
vízmérõnek a cseréjét, esetleges javí-
tását és leolvasását sem akadályozza.
A pincében és a zárt helyen lévõ víz-
mérõk, vízvezetékek esetén ellen-
õrizzék a pinceablak épségét, szige-
telését, és tartsák az ablakot zárva.

Javasoljuk, hogy a hideg beálltáig
rendszeresen ellenõrizzék, nincs-e
víz az aknában, és a fedlap is jól le
van-e szigetelve és zárva.
Szigeteljék, vagy ennek hiányában
idõben víztelenítsék a falakon kívül
lévõ, illetve a nem kellõen szigetelt
vízvezetékeket is.

Mi a teendõ a nem lakott épületek ese-
tében?

A télen nem használt ingatlanokat
víztelenítsék. Nyissák meg a kerti
csapot, majd zárják el a téli elzárót.
Az aknát ott is szigeteljék, mivel a
vízmérõben a víztelenítést követõen
is maradhat víz.
A fagycsap meghibásodása esetén
gondoskodjanak annak soron kívüli
cseréjérõl.
A kerti csap lezárását körültekintõ-
en végezzék, ügyeljenek a fagycsap
teljes elzárására!

Amennyiben megteszik a szükséges
óvintézkedéseket, a hideg és a fagy felen-
gedtével is ép és jól mûködõ vízmérõk-
kel fognak az aknákban/pincékben talál-
kozni.

Bõvebben: www.nyirsegviz.hu.

9 új helyszínen lehet majd szabadtéren sportolni Nyír-
egyházán, újabb sportparkok épülnek a város különbözõ
pontjain. A beruházásokra 100 százalékos támogatást
nyert az önkormányzat, közel 210 millió forint értékben.

A beruházás a „Nemzeti Szabadidõs – Egészség és
Sportpark Program” elnevezésû országos állami fejleszté-
si projekt keretében történik, erre pályázott sikeresen az
önkormányzat. 2018-ban ennek részeként Sóstóhegyen,
az Igrice utcán már megépült 1 sportpark, az elmúlt évek-
ben több kondiparkot is kialakítottak Nyíregyháza külön-
bözõ pontjain.

– Bár már jelenleg is van számos helyen kondipark Nyír-
egyházán, de ezek a sportparkok annyiban lesznek má-
sabbak, hogy 15 elembõl állnak és 150 négyzetméter alap-
területûek. Itt mindenféle testmozgást lehet majd végezni,
mint például húzódzkodást, fekvõtámaszt, különbözõ
láb-, has- és hátizom-erõsítõ gyakorlatokat, de lépegetõ-
padokat is tartalmaznak. Nagyon komplex, összetett edzés-
re lesznek alkalmasak – magyarázta Hornyák Enikõ, Nyír-
egyháza sportreferense.

ÚJ FUTÓKÖRÖK

A sportparkokon túl kettõ darab 200 méteres futókört is
kialakítanak, egyet a Szántó Kovács János utcában, a má-
sikat pedig Nyírszõlõsben, a Közösségi Parkban. Az ön-
kormányzat itt saját forrásból mintegy 13 millió forintot
biztosít a kialakításra, a beruházás összegének másik fe-
lére támogatást nyert a város.

FÉL ÉVEN BELÜL ELKÉSZÜLNEK

A tervek szerint a következõ hat hónapban mindenhol
befejezõdnek a munkák, de még ebben az évben 4 sport-

KILENC ÚJ SPORTPARK ÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN
KÉT FUTÓKÖRREL IS BÕVÜL AZ EDZÉSI LEHETÕSÉG

park elkészül, a Széna téren, a Korányi Frigyes, az Ószõlõ-
Eperjes utcán és a Continental Arénánál. A parkok játszó-
terekhez közel épülnek, olyan zöldterületeken, ami
könnyen és ingyen elérhetõ mindenki számára, illetve a

helyszínek kijelölésekor igyekeztek arra is figyelni, hogy
oktatási intézmények közelében épüljenek a sportparkok,
így akár a testnevelésóra keretében tudják majd használni
a diákok is.                                          (Szerzõ: Nagy Boglárka)

FOLYTATHATJÁK AZ EDZÉSEKET
CSAK SPORTOLÓK HASZNÁLHATJÁK AZ USZODÁT ÉS A JÉGPÁLYÁT

A SPORTPARKOK ÉS A FUTÓKÖRÖK PONTOS CÍMEI:

 Géza utca 8–16., Continental Aréna 
 Stadion utca 40–48–50. 
 Korányi Frigyes utca 60–72. (Kneipp-parknál)

2 db futókör: 

 Nyírszõlõs, Kollégium utca, Közösségi Park 
 Szántó Kovács J. utca (tömbbelsõ) 

9 db sportpark:
 Nyírszõlõs, Kollégium utca, Közösségi Park
 Szántó Kovács J. utca (tömbbelsõ) 
 Rozsrétszõlõ, focipálya és játszótér mellett
 Ószõlõ-Eperjes utca 24–26. 
 Óvoda utca, játszótér 
 Széna tér 

Tovább folytathatják az edzéseket a
sportolók az új, Városi Uszodában. A léte-
sítmény a nagyközönség elõtt még tovább-
ra is zárva tart, azonban a Nyíregyházi
Sportcentrum úszói és az AQUA SE vízi-
labdázói folyamatosan készülhetnek itt a
versenyekre és az összecsapásokra.

A sportmérkõzéseket zárt kapuk mögött
lehet megrendezni, szabadtéren az egyéni
sportolás megengedett, de az amatõr csa-
patsport tilos. A szabadidõs létesítménye-
ket, például a fitnesztermeket és az uszo-
dákat zárva kell tartani – ezt még október
második hetében jelentette be Orbán Vik-
tor miniszterelnök, a legújabb védelmi in-

tézkedések részeként. A Nyíregyházi Sport-
centrum nyolc szakosztályából közel ezer
sportoló továbbra is látogathatja az új, Vá-
rosi Uszodát, így folyamatosan készülhet-
nek a különbözõ versenyekre, azonban az
uszoda kizárólag a versenysportolók szá-
mára elérhetõ.

Kõhalmi Richárd, a Nyíregyházi Sport-
centrum ügyvezetõje hozzátette, a Városi
Jégpálya is kizárólag sportedzésekre nyit-
hat ki, a szabadidõsport és a közönségkor-
csolyázási lehetõség idén elmarad. A pá-
lyát az edzések és a felkészülések idejére
a Szabolcsi Jégsport Egyesület és a Nyír-
egyházi Sportcentrum jégkorong szakosz-
tálya használhatja.
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Fotó: archív

A tervek szerint bõ egy hét múlva elkezdõdik a szoci-
ális alapon igényelhetõ tûzifa osztása, amit Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata évek óta, minden
évben megszervez a város közigazgatási területén élõk
számára. A tûzifaosztás elõre láthatóan 2020. december
1-jén indul és 2021. február 28-ig tart, a kérelmek felvé-
tele folyamatos.

A rászoruló családok a téli hónapokban háztartáson-
ként 5 mázsa szociális tûzifát kaphatnak – a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által kitermelt tûzifából – Nyíregyházán. A
tüzelõanyagot a városüzemeltetõ kft. telephelyén vehetik
át az érintettek. Dr. Krizsai Anita, a Szociális és Közneve-
lési Osztály vezetõje elmondta, ezzel a fajta juttatással az
önkormányzat célja az, hogy megelõzzék a krízishelyzet
kialakulását azok számára, akik nem rendelkeznek sem-
milyen fûtési móddal, illetve eszközzel. A tûzifajuttatás
lebonyolításában a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti
Központ, illetve a NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai vesz-
nek részt.

A SZÁLLÍTÁSRÓL MINDENKI MAGA KELL,
HOGY GONDOSKODJON

A tûzifaosztás elõre láthatóan 2020. december 1-jén
indul és 2021. február 28-ig tart, a kérelmek felvétele fo-
lyamatos. A rászoruló családok a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket. A csa-

DECEMBER ELSEJÉTÕL OSZTJÁK A SZOCIÁLIS TÛZIFÁT NYÍREGYHÁZÁN

ládonkénti 5 mázsa tûzifát a NYÍRVV Nonprofit Kft. telep-
helyén (Nyíregyháza, Tüzér u. 2–4. szám) vehetik át az-
zal, hogy a szállításról mindenki maga kell, hogy gondos-

kodjon. A veszélyhelyzetre tekintettel az idei évben a sze-
mélyes megkeresés helyett kérik, telefonon adják le igény-
lésüket.                                          (Szerzõ: Bruszel Dóra)

További információ telefonon, a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ telephelyein ügyfélfogadási
idõben kérhetõ.

– Északi telephely, 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér 10/A (telefon: 06-42/444-297);
– Déli telephely, 4400 Nyíregyháza, Vécsey u. 15. (telefon: 06-42/421-169);
– Huszártelepi telephely, 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 5. (telefon: 06-42/315-719).
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KLÍMA- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI AKCIÓTERV:
NYÍREGYHÁZÁN FOLYTATJA ÚTJÁT A ZÖLD BUSZ PROGRAM

 
„Harmadik állomásához érkezett a Zöld Busz Prog-

ram Demonstrációs Mintaprojektje, novemberben a
nyíregyháziak próbálhatják ki, milyen elektromos bu-
szon utazni. A tiszta és csendes jármûvet egy hónapon
át ingyenesen használhatják a szabolcsi megyeszékhe-
lyen közlekedõk” – közölte Kaderják Péter, az Innová-
ciós és Technológiai Minisztérium energia- és klíma-
politikáért felelõs államtitkára.

 
A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részét ké-

pezõ Zöld Busz Programban a kormány 36 milliárd fo-
rintot fordít arra, hogy környezetbarát jármûvek közle-
kedjenek a nagyvárosokban. A cél, hogy a 25 ezer fõ
feletti lélekszámú településeken nulla vagy alacsony
károsanyag-kibocsátású buszok szállítsák az utasokat.
A közlekedészöldítés elengedhetetlen eleme annak,
hogy Magyarország teljesítse a 2050-ig vállalt klíma-
semlegességi célt.

A Zöld Busz Programot elõkészítõ Demonstrációs
Mintaprojektben nyolc vidéki nagyvárosban, köztük
Nyíregyházán történik meg az elektromos buszok pró-
baüzemeltetése. A tesztjáratok egy hónapon át teljesí-
tenek szolgálatot, így gyûjthetõk gyakorlati tapaszta-
latok a jármû- és infrastruktúrahasználat terén és az
utasok igényeirõl.

– „Eddig Debrecenben és Békéscsabán bizonyítottak
sikeresen különbözõ típusú elektromos buszok, teljesítve
mind a közlekedõk, mind a közösségi szolgáltatók elvá-
rásait. Nyíregyházán a CS-PROCESS Mérnöki Kft. által biz-
tosított Ebusco 2.2 elektromos autóbusz kap lehetõséget a
bemutatkozásra” – hangsúlyozta az államtitkár.

  Kaderják Péter kiemelte, hogy a további buszbeszer-
zések ösztönzésére november második felében válik el-
érhetõvé a Zöld Busz Program 4,2 milliárd forint keret-
összegû pályázata az önkormányzatok és a közszolgál-
tatók számára.

  „A nyíregyháziak elkötelezett hívei a környezetvé-
delemnek. Az elmúlt két ciklusban valamennyi városi be-
ruházás, intézményfejlesztés az energiahatékonyság és a
környezettudatosság jegyében valósult meg. Már tettünk
egy komoly lépést a zöld  közlekedés terén is két évvel
ezelõtt, a gázüzemû buszok beszerzésével” – hangsú-
lyozta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere. A
városvezetõ várakozásai szerint az elektromos autóbusz
november 14-én indult menetrend szerinti járata, ame-
lyet ingyenesen vehetnek igénybe az autóbusszal közle-
kedõk, igen közkedvelt lesz a helyiek körében. (MTI)

AZ ÁLLATPARK IDEIGLENESEN BEZÁRT, DE A MUNKA FOLYTATÓDIK

ÉPÜL AZ INDIA-HÁZ, HÚSVÉTRA ÁTADHATJÁK

Húsvétra átadhatják az épülõ India-házat a Nyíregy-
házi Állatparkban. S bár ideiglenesen nem látogatható
Magyarország egyik legnépszerûbb turisztikai attrakció-
ja, a Nyíregyházi Állatparkban nem állt meg az élet, hi-
szen a veszélyhelyzet alatt is gondozni, valamint etetni
kell a park több mint 5000 lakóját.

Jövõ tavaszra készül el az India-ház a Nyíregyházi Ál-
latparkban. A 820 millió forintos beruházás kivitelezése
jelenleg 75 százalékon áll, az ütemezésnek megfelelõen
haladnak a munkálatok, az új létesítmény kívülrõl már
szinte teljesen kész van, hamarosan elkezdõdik a külsõ
tereprendezés is. A 2021-es húsvéti idõszakra szeretnék
megnyitni a látogatók elõtt.

A RINOCÉROSZOK OTTHONA IS LESZ

Az új létesítmény elsõsorban a három indiai páncélos
rinocérosz háza lesz, de egy különleges cápamedencét is
építenek az India-házban.  Dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter a közelmúltban személyesen is megtekintette a mun-
kálatokat. Akkor azt mondta, ez a beruházás az állatkert
színvonalához illõ és azt bõvítõ nagy beruházás lesz. Rá-
adásul természetesen nem az utolsó, mert már készülnek
arra, hogy a Jégkorszak beruházását is elindíthassák.

TESZTELIK AZ ALKALMAZOTTAKAT

A Nyíregyházi Állatpark idén nem elsõ ízben kénysze-
rült ideiglenes bezárásra, hiszen tavasszal, a koronavírus-

világjárvány elsõ hulláma alatt sem fogadhattak látogató-
kat egy ideig. Ezért most, az év elsõ felében bevált intéz-
kedéseket vették elõ újra, ennek mentén zajlik a háttér-
ben a munka, hiszen a több ezer állat ellátását minden
körülmények között biztosítaniuk kell. Összesen 140 al-
kalmazott gondozza õket, akiknek az egészségére legalább
olyan kiemelten ügyelnek, mint az állatok ellátására. Fo-
lyamatosan tesztelik õket, egyszerre kettõ embernél több
pedig nem dolgozhat együtt.

VANNAK TARTALÉKAIK

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója el-
mondta, mivel a látogatók számát tekintve jó nyarat zár-
tak, így most vannak tartalékaik és tudatosan készültek is
arra, hogy amennyiben szükséges, akkor õsszel vagy té-
len be kell zárniuk. – A nagyobb csoportok és a külföldi
turisták ugyan idén elmaradtak, de így is sok magyar csa-
lád választotta a 35 hektáros tölgyerdõt. Jövõ tavaszig fel-
készültünk és betároltuk a megfelelõ mennyiségû takar-
mányt.

A helyszíni bejáráson Gajdos László igazgató kalauzolja
dr. Kovács Ferenc polgármestert és a településrész

önkormányzati képviselõjét, Ágoston Ildikót

Fo
tó

: M
TI

Kakuk Zsófia madárgondozó egy rózsás gödényt visz téli
szálláshelyére a bezárt Nyíregyházi Állatparkban 
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ÖTMILLIÁRD FORINTOS VÁROSI TÕKEALAP
Januárban megkezdi a mûködését az ötmilliárd forintos

városi tõkealap Nyíregyházán. Ennek célja, hogy segítse a
megyeszékhelyen mûködõ hazai vállalkozások fejleszté-
seit, illetve új cégek megjelenésében is bízik az önkormány-
zat. Magyarországon a nyíregyházi lesz a negyedik városi
tõkealap, amelybe befektet az MFB Invest Zrt. A szeptem-
berben bejelentett 5,5 milliárdos iparfejlesztési alappal
együtt új távlatok nyílnak meg Nyíregyházán.

Az MFB Invest közgyûlése múlt héten meghozta a pozi-
tív döntést, ennek értelmében egy hónapon belül megtör-
ténhet a nyíregyházi városalap bejegyzése – ezt november
18-án jelentette be dr. Kovács Ferenc polgármester és Bugár
Csaba, az MFB Invest Zrt. vezérigazgatója.

HELYI VÁLLALKOZÁSOK SEGÍTÉSÉRE
A városi tõkealap a helyi gazdaság erõsítésére jön létre,

az itt mûködõ vállalkozások fejlesztéseit támogatja majd.
Nem a nagy külföldi multik, hanem a hazai cégek vehetik
igénybe a különbözõ konstrukciókat, a jelenlegi idõszak-
ban akár a munkahelyek megtartására is, de az elsõdleges
cél, hogy fejlõdjön a helyi gazdaság és a fiatalok foglal-
koztatása is perspektívát nyerjen, emelte ki Nyíregyháza
polgármestere. – Az önkormányzat hatékony partner sze-
retne lenni. Egyrészt a befektetési tanácsba háromból két
tagot delegálunk, másrészt az Ipari Park Kft.-t bíztuk meg
azzal, hogy kezdje el a tájékoztatást, a workshopok szer-
vezését a helyi kis- és középvállalkozásoknak. Az a cél,
hogy minél több információ jusson el kapcsolatfelvétellel
azokhoz, akik számára ez az alap létrejött. Azt szeretnénk,
hogy ez már a következõ év elsõ felében tényleges fej-
lesztések finanszírozásával indulhasson el.

FELÜLRÕL NYITOTT, TARTÓS KERET
Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, azokat a cégeket is

várják Nyíregyházára és a vonzáskörzetébe, amelyek

tõkebefektetést igényelnek és a városban szeretnének
vállalkozást alapítani. – A szeptemberben bejelentett,
iparfejlesztési 5 és fél milliárd forintos alap mellett
újabb ötmilliárd forintos forrás érkezett ezzel a város-
ba. Ez tartósan itt marad, hiszen a befektetések vissza-
fizetésével újra rendelkezésre áll. Az elõzõ alapnál a
Magyar Fejlesztési Bank vezetésével megállapodtunk,
hogy felülrõl nyitott a keret. Tehát ez nem egy egysze-
ri tõkejuttatás pusztán, hanem egy olyan alap mûkö-
dése, ami folyamatosan segítheti városunk gazdaságá-
nak fejlõdését.

VAN RÁ IGÉNY
A nyíregyházi a negyedik városi alap Magyarországon,

eddig 23 milliárd forint az az összeg, amelyet kifejezetten
ezekbe fektetett az MFB Invest Zrt. – mondta Bugár Csa-
ba, a cég vezérigazgatója. Az eddigi tapasztalatokból úgy
látják, van igény az alapra. – Tizenkét éves az alap, ami
azt jelenti, hogy hét évig tart a befektetési idõszak, tehát
az ötmilliárd forint. Arra számítunk, hogy több vállalko-
zásnál a késõbbiek folyamán a befektetések már megté-
rülnek, és a profittal visszafizetik az összeget, amit újra be
lehet majd fektetni.

VÁRJÁK A VÁLLALKOZÁSOK JELENTKEZÉSÉT
Nem startupokat, hanem olyan legalább 2-3 éve mûkö-

dõ, nyereséges vállalkozásokat várnak Nyíregyházára, akik
tovább szeretnének lépni a jelenlegi helyzetükbõl, viszont
tõkehiányban szenvednek. A döntéseket minden esetben
egy befektetési bizottság hozza meg. Átlagosan 2–300 mil-
lió forintos támogatási összegekkel számolnak, de ha va-
lamelyik cég 50 millió forintos vagy attól kisebb összegû
konstrukcióra jelentkezik, a bírálati idõ akár 30 napra is
csökkenhet.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

BÕVEBB KAPACITÁSÚ
LETT AZ IGRICE

A „Környezetvédelmi infrastruktúrafejlesztések
Nyíregyházán” címû projekt keretében ebben az év-
ben több helyszínen megvalósult Nyíregyháza csapa-
dékvíz-elvezetõ rendszerének fejlesztése. Dr. Kovács
Ferenc polgármester múlt héten helyszíni bejáráson
ellenõrizte az Igrice (VIII/1.) fõfolyás kapacitásnöve-
lése során megvalósult beruházást.

A 100 százalékos, vissza nem térítendõ támogatás
mellett megvalósult projekt célja a belterületi csapa-
dékvíz-elvezetési rendszer továbbfejlesztése volt, ez-
zel együtt a környezetbiztonság növelése, a környezeti
állapot javítása a belterületek belvíz- és helyi vízkár-
veszélyeztetettségének csökkentése.

STRATÉGIAI FONTOSSÁGÚ
Az Igrice (VIII/1.) fõfolyás stratégiai fontosságú, hiszen

a belváros és a település keleti felének vízelvezetését biz-
tosítja. Ezen befogadók vízgyûjtõjén található a Bujtos
városrész, a Malomkert, illetve a Sóstógyógyfürdõ Ziva-
tar utca térsége. A Berenát utcától északra esõ rész 550
méter hosszú csatornaszakaszán mederkotrási, valamint
átereszrekonstrukciós munkálatok történtek. A fejlesztés-
sel a csatorna visszanyerte a nyilvántartási keresztmet-
szetét, és az annak megfelelõ vízszállító kapacitását.

Szintén e projekt keretében két ütemben megvalósult
a Nyulastói csatorna rekonstrukciója is, mely a kiépített
befogadó mûtárgyak segítségével lehetséges befogadó-
jául szolgál a Nyírszõlõs nyugati területeirõl érkezõ csa-
padékvíznek. Ugyancsak ebben a programban fejlesz-
tettek a Csemete, az Alma, valamint a Kökény utcán.

VÁRAKOZÁST FELÜLMÚLÓ FÁSÍTÁS

Az idén 30 éves jubileumát ünneplõ
Dunapack Kft. felajánlásának köszönhetõ-
en a jövõben összesen 30 darab újonnan
ültetett ezüst hársfa és oszlopos juhar teszi
hangulatosabbá és zöldebbé a Tünde utcát
a polgármester által kezdeményezett nagy-
szabású faültetési akcióban. Néhány facse-
metét dr. Kovács Ferenc és Rasovszky Mik-
lós, a Dunapack Kft. ügyvezetõ igazgatója
közösen ültetett el szerdán.

Dr. Kovács Ferenc elmondta, a környe-
zetvédelem és a környezetfejlesztés közös
ügyünk, olyan tevékenység, amelyet a kö-
vetkezõ generációkért végzünk.

– Amikor meghirdettem a fásítási prog-
ramot, bíztam benne, hogy sokan csatla-
koznak majd, de a támogatások száma min-
den várakozást felülmúlt. Több ezer facse-
metét, egész fasorokat ültettek el Nyíregy-
házán az elmúlt években, s a programhoz
csatlakozva a cégek, intézmények, de a
városlakók is nagy figyelmet fordítanak a
környezetünk szépítésére.

Nyíregyházán az utóbbi öt évben a fásí-
tási program mellett számos nagyszabású
zöldfelület-fejlesztés valósult meg. Parkok,
közterületek újultak meg. A belváros két
ikonikus parkja, a Benczúr és Bessenyei tér
mellett elkészült a Bujtosi Városliget és a
Pazonyi tér rekonstrukciója. A belvárosi
„kiserdõk” területén is új pihenõ- és játszó-
park épült. A volt Tiszavasvári úti laktanya
területén egy barnamezõs beruházás kere-
tében hoztak létre pihenésre, kikapcsolódás-
ra alkalmas közösségi teret játszótérrel, fõ-
zõhelyekkel, ahol 330 fát és 13 ezer cserjét
ültettek el, 72 ezer négyzetméteren végez-
tek füvesítést... S ez a munka ma is folytató-
dik a nyíregyházi cégek, vállalkozások tá-
mogatásával és hozzájárulásával.

A Dunapack és az önkormányzat, azaz
a vállalkozói szektor és a város közötti
együttmûködésnek szintén szép példája
volt, hogy néhány hónappal ezelõtt közös
finanszírozásban újult meg a cég elõtti
parkolóövezet.

ZÖLDEBB LESZ SÓSTÓ IS

Folyamatos a faültetés Sóstón. Az elmúlt
napokban már több mint száz fát ültettek
el a Sóstógyógyfürdõért Alapítvány prog-
ramjának keretein belül.

 
Néhány vállalkozó számára mutatta meg

Podlovics Roland, a Sóstógyógyfürdõért Ala-
pítvány kuratóriumi elnöke múlt héten a fa-
ültetési program jelenlegi állapotát. Õk mind
támogatták a városrész zöldítését, az õsszel
indult kétéves programban mintegy 4–500 fát
szeretnének elültetni a sóstói közterületeken.

– Örömünkre szolgál, hogy részesei le-
hetünk egy olyan civil kezdeményezésnek,
amely kapcsolódóan a városi beruházások-
hoz, Sóstó zöld örökségét tovább viszi a
következõ generációra – mondta dr.
Bagaméry-Szalay Róbert ügyvéd, az egyik
támogató.

A faültetési programot a Sóstógyógyfür-
dõért Alapítvány kezdeményezte, számos
támogatót találtak, így a 2020-as tervekre
közel kilencmillió forintot sikerült össze-
gyûjteniük. – A tavak keleti partján sikerült
már elültetnünk 83 fát, a központi parkban

pedig 33-at, de folytatjuk ezt a munkát a
Berenát utcában, és többek között a
Kemecsei úton is. Felmértük azokat a par-
kolóhelyeket, ahol a beruházások során
elültetett fákat a vandalizmus okán kitör-
ték, ezeket is szeretnénk pótolni – tette
hozzá dr. Podlovics Roland, a Sóstógyógy-
fürdõért Alapítvány kuratóriumi elnöke.

AZ ÖNKORMÁNYZAT GONDOZZA
Az önkormányzat az elmúlt években arra

törekedett, hogy városszerte minél több fát
és cserjét ültessen. – Ezt a munkát a jövõ-
ben is folytatni kívánjuk. Amikor civilek
vagy vállalkozások kezdeményezik azt,
hogy fákat ültetnek, akkor az önkormány-
zat örömmel áll melléjük, örömmel vesszük
át a fák ápolását és gondozzuk õket  – emel-
te ki Jászai Menyhért alpolgármester.

A sóstói faültetéssel párhuzamosan a hét
elsõ felében a NYÍRVV Nonprofit Kft. mun-
katársai pótolták a tó elõtti részen a tavaly
ültetett Megyei Jogú Városok Szövetsége
liget hiányzó fáit.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ ELSÕ ÖTÉVES TERV EGYIK EREDMÉNYE:
DOHÁNYFERMENTÁLÓ NYÍREGYHÁZÁN

A Nyírség dohánytermesztés szempontjából hazánk
egyik legfontosabb tájegysége. Egy 1943-ban készült je-
lentés szerint Szabolcs vármegye adta az ország dohány-
termelésének harmadát. Nyíregyházán mûködött az
egyik beváltóhivatal, amelyet 1864-ben állítottak fel, sõt
1890-ben dohánybeváltási felügyelõséget is kapott a
város. Az 1944. szeptember 6-i bombatámadás során a
dohánybeváltó épületei megsemmisültek, a fermentáló-
gép is használhatatlanná vált.

A munkanélküli asszonyok kérésére a Kommunista
Párt a nõi munkanélküliség problémáját igyekezett meg-
oldani, amikor 1947-ben elhatározta a dohányfermen-
táló felépítését. Az új épület alapkövét 1949. május 12-
én, mintegy 1500 ember jelenlétében tették le. Az ün-
neplõ sokaság közben Rákosi Mátyást, a Magyar Dol-
gozók Pártját és a Népfrontot éltette. A helyi újság „Eu-
rópa legmodernebb dohányfermentáló üzemeként” ha-
rangozta be azt a gyárat, amelyet a három-, majd öt-
éves terv eredményeként emeltek dolgos kezek. Így het-
ven évvel ezelõtt, a vasútállomás új felvételi épülete
mellett egy új üzemmel is gazdagodott a város.

Az építés közben sorra jelentek meg azok a tudósítá-
sok, amelyek a munkások szocialista munkamoráljáról
szóltak. Pozsonyi Zoltán kõmûves például a falazási
munkálatoknál 575,5 százalékos túlteljesítést ért el. Po-
zsonyiról azt is közölte egy országos lap, hogy a Szov-
jetunióban dolgozott évekig, a sztahanovisták tanítvá-
nyaként sajátította el azt az új módszert, amely hatéko-

nyabbá tette munkáját. Egy vasbetonszerelõ azzal hívta
fel magára a figyelmet, hogy kalapács helyett egy maga
szerkesztette egyengetõgéppel egyenesítette ki a szege-
ket, 75 százalékkal emelte ezzel teljesítményét. A szov-
jet minta nyomán alkalmazott betonkeverõ gépek pe-
dig szintén a termelékenységet szolgálták.

A munkálatokat végzõ Sajószentpéteri Magasépítési
Vállalat munkavezetõje büszkén osztotta meg tapaszta-
latait: „Miért ne lenne jókedvünk, mikor mindenütt csak
építünk?! Soha nem volt ilyen dolga egy kõmûvesnek.
Látjuk, hogy épül, szépül országunk és minden kincsnél
többel ér a munkáskéz”.


