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MESSZIRÕL INTEGET

Megszokott látvány a belvárosban: decemberben a Búza téri piac tetejérõl integet a Mikulás. De most talán még messzebbrõl, a járványhelyzet
és a védõtávolságok miatt ugyanis a Kossuth térre sem költözik be, hogy a gyerekekkel találkozhasson. A mosolya azonban a régi: a ’80-as évek
óta velünk van egy kis kihagyással a másfél mázsás díszlet, mely 2013-ban felújítva került korábbi állomása, a Kelet Áruház tetejérõl a közben
korszerûsített piaccsarnokra. A téli erdõt szimbolizáló fenyõfákat ezúttal Zajácz Zoltán és családja ajánlotta fel, a NYÍRVV munkatársai vízke-
resztkor viszik majd éves pihenõjére a Mikulást. Addig pedig esti kivilágításban is integet nekünk!

ÚJRA AZ AUTÓKÉ A SÍP UTCAI PARKOLÓ
A végéhez közeledik a Benczúr és Bessenyei tereket övezõ utak, járdák felújítása. Múlt

heti cikkünkben részletesen írtunk arról, hogy a két tér alkotta Kulturális Negyed pihenõ-
övezetté vált, köszönhetõen egy infrastruktúra felújításának is, melynek része volt a forga-
lomcsillapítás. A tereket ölelõ utak 30 km/h korlátozott sebességû övezetté váltak, továbbá
a Színház és Malom utcán megváltozott a forgalmi rend. A Színház utcára nem lehet behaj-
tani a Bessenyei tér felõl, ellenben a Malom utcára csak a Bessenyei tér felõl lehet behajtani.
A Városháza Sajtószolgálat ezzel kapcsolatos közleményében kéri a gépjármûvezetõket,
ne megszokásból közlekedjenek! Figyeljék a forgalomirányító és az új parkolási szabályo-
kat jelzõ táblák útmutatásait. S mivel a teljes kivitelezés hátralévõ idejében már csak a
terület rendezése, valamint a mûszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása van hátra, no-
vember 27-tõl újra használható a Síp és Egyház utca közötti parkoló teljes egésze. Ezek
egy része a beruházás idején felvonulási területként szolgált a kivitelezõ számára.

ÚTFELÚJÍTÁSOK, ASZFALTOZÁSOK VÁROSSZERTE
A koronavírus-járvány ellenére is számos útjavítási és

-építési munkálatot tudott befejezni idén a városüzemel-
tetési társaság. Ezek egyik legutóbbi helyszíne a Bujtos
utca volt, itt a költségvetési átcsoportosítások után tud-
tak felújítani egy 500 méteres szakaszt. Pár napon belül
a sulyánbokori bekötõúton is elindul a beruházás.

Az elmúlt napokban még korlátozások mellett tudtak az
autósok közlekedni a Bujtos utcán, keddre viszont befejezõ-
dött a felújítás. A Hunyadi utca és a körút közötti 500 méteres
szakaszon dolgoztak a városüzemeltetési társaság szakembe-
rei. Felmarták az utat, szintbe helyezték az aknaelemeket,
hétfõn pedig leaszfaltozták az utcát. Szerdán apróbb taka-
rítási munkálatok és a burkolati jelek felfestése volt hátra.

FOLYAMATOS A MUNKA
– Úgy tûnik, az idõjárás is kedvez a felújításoknak –

mondta Dicsõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-
kezelési igazgatója. – A körülmények még lehetõvé te-

szik, hogy aszfaltozni tudjanak. Nyilván nem a hét közepi
kemény mínuszokra gondolok, hanem a napközbeni plusz
fokokra – tette hozzá. A járvány miatt a társaság költség-
vetését is át kellett gondolni és újratervezni, voltak olyan
szakaszok, amelyek alapból is a tervek között szerepel-
tek, de például a Bujtos utca munkálatait is az átcsoporto-
sítások után tudták finanszírozni.

KILENC HELYSZÍN
– A Gálya utca már nyáron elkészült. Folyamatban van

a Felhõ utca, Felhõ köz aszfaltútjának a kiépítése, ezek a
munkálatok a héten megtörténnek. Zajlik a Simonyi Óbes-
ter és az Orgona utca felújítása, illetve a Bujtos utcához
hasonlóan már elkészült a Csillag, a Nyírfa és a Tábor utca,
valamint a Törzs utcai kerékpárút felújítása. Még egy sza-
kasz felújítása történik meg néhány héten belül, ez a
sulyánbokori bekötõút – sorolta Dicsõ Péter. (A Magyar
Közút még idei terveirõl a 2. oldalon írunk.)

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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A Bujtos utca újraaszfaltozásával is emelkedett a közle-
kedés színvonala a városban
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A FÉNYEKTÕL KARÁCSONYI A HANGULAT A BELVÁROSBAN
Felkapcsolták a karácsonyi fényeket a belvárosban és

meggyújtották a gyertyát advent elsõ vasárnapján. Eb-
ben az évben elmarad a vásár és programok sem lesznek,
a belváros azonban ünneplõbe öltözött a tíz kilométer-
nyi fényárnak köszönhetõen.

Fél öt elõtt pár perccel még sötét volt a Kossuth téren,
néhány járókelõ sétálgatott a belvárosban, páran pedig a
korábban mindig jelentõs sokaság kíséretében megtartott
gyertyagyújtást várták a városháza elõtt. A koronavírus-
járvány miatt továbbra sem lehet programokat szervezni,
így advent elsõ vasárnapja, november 29-e csendes volt
Nyíregyházán is – az önkormányzat idõben jelezte, hogy
természetesen rendezvény sem lesz. Ezzel együtt fél öt-
kor, a harangszó után felkapcsolták a karácsonyi fényeket
a Kossuth téren, így megérkezett az ünnepi hangulat a me-
gyeszékhelyre.

ELMARADNAK A PROGRAMOK

A nyíregyháziak számára évek óta hagyomány, hogy
advent elsõ vasárnapján fél ötkor kapcsolják fel a fénye-
ket. A világjárvány teljesen megváltoztatta az idei terve-

ket, a kis faházakat még akkor állították fel a Kossuth té-
ren, amikor az volt a terv, hogy a korábbi éveknél vissza-
fogottabban, de lesz karácsonyi vásár Nyíregyházán. A
kipakolást követõ héten azonban bejelentették a korláto-
zásokat, ezért a városvezetés úgy döntött, a fények ma-
radnak, a programokat azonban – a vásárral együtt – tör-
lik. A városháza dísztermében évrõl évre megrendezett
„ Varázslatos Karácsony” kiállítás is elmarad.

ÜNNEPI GONDOLATOK

Minden vasárnap a gyertyagyújtásnál egy egyház kép-
viselõje lesz jelen, elsõ alkalommal Zsarnai Krisztián evan-
gélikus esperes osztotta meg ünnepi gondolatait: – Meg-
rendítõ karácsony vár reánk, de könyörgünk azért, hogy
ebben a helyzetben is adj bölcs szívet és add Urunk, hogy
egész szívünket-lelkünket mindezek ellenére ünnepbe
tudjuk öltöztetni – fogalmazott. A következõ hetekben a
görög-, majd a római katolikus, végül a református egy-

ház helyi képviselõivel gyújtják meg a város koszorúján a
gyertyát. Dr. Kovács Ferenc polgármester az elsõ alka-
lommal a Nyíregyházi Televíziónak azt nyilatkozta, ez egy
nehéz idõszak, de törekedtek arra, hogy a város karácsony-
fája és a tér díszkivilágítása idézze a hagyományt. – Min-
denkinek nagyon kell vigyáznia magára és másokra is
ebben a nagyon nehéz helyzetben – kérte a városlakókat.

KARÁCSONYFA ÉS FÉNY

A város 17 méter magas, több mint ötvenéves karácsony-
fáját november elején szállították a Kossuth térre, az el-
múlt napokban a NYÍRVV gondoskodott a feldíszítésérõl.
Amit korábban írtunk, abban ma már lehet gyönyörködni:
tíz kilométernyi fényfüzér teszi emelkedettebbé a hangu-
latot. A tavalyihoz képest több fa és a városháza nagyobb
felülete is díszkivilágítást kapott, és a fõtér környéki beve-
zetõ utaknak is adventi miliõt kölcsönöznek a fények.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

OKOSZEBRÁK, BEKÖTÕUTAK:
FEJLESZTÉSI TERVEK A KÖZÚTNÁL

Még ebben az évben három okoszebrát alakít ki Nyír-
egyházán a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A társaság a
tervek szerint 2021-ben új aszfaltburkolattal látja el a
rókabokori és antalbokori bekötõutakat is. A téli idõszakra
felkészültek, mintegy 280-an látják el az üzemeltetési
feladatokat, több mint 56 géppel.

2020-ban a társaság több mint tizenötmilliárd forintos
értékben végzett vagy kezdett el felújítást az általuk ke-
zelt 2272 kilométeres megyei úthálózaton. A beruházá-
sok egy része áthúzódik a következõ évre, a tervezések,
versenyeztetések és szerzõdéskötések lezárultak, a tény-
leges munka pedig majd 2021 tavaszán indulhat. A me-
gyei igazgatóság saját feladattervi keretének terhére, va-
lamint a saját kivitelezésben végzett Magyar Falu Útfel-
újítási Program keretén belül pedig 25 400 tonna aszfaltot
dolgozott be a megye úthálózatán.

HÁROM ÚJ OKOSZEBRA

2020 azonban még a megye székhelyét is érinti. – Még
idén a gyalogosok biztonságosabb átvezetése érdekében
a Sóstói–Stadion, Sóstói–Etel köz, Kállói–Zimony utak ke-
resztezésében található gyalogátkelõhelyeknél úgyneve-
zett okoszebrát építünk – közölte szerkesztõségünkkel
Óvári László, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei igazgatója.

ASZFALTON RÓKA- ÉS ANTALBOKORBA

A Tiszavasvári úti felüljáró felújításával kapcsolatban
az igazgató úgy nyilatkozott, a beruházás kiviteli terveit a

Magyar Közút elkészítette, a kormányhatározat megszü-
letett, a társaság azon dolgozik, hogy a kivitelezési mun-
kálatok minél hamarabb elkezdõdhessenek. Van még egy
fontos terv a dr. Kovács Ferenccel megbeszéltekkel össz-
hangban, ami szintén 2021-et érintheti. – Jövõre terveink
szerint új aszfaltburkolattal látjuk el a rókabokori, vala-
mint az antalbokori bekötõutakat is.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. egyébként még novem-
ber 10-én váltott téli üzemmódra elõírás szerint, a követ-
kezõ hónapokban a megyei igazgatósághoz tartozó hét
mérnökségen mintegy 280-an látják el az üzemeltetési
feladatokat, összesen 56 munkagép teljesít szolgálatot, de
rendelkezésre áll még 7 darab nagy teljesítményû rako-
dógép, valamint több 10 darab hómaró.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÚJ PÁLYA OROSON
ISKOLÁSOKNAK, ÓVODÁSOKNAK KÉSZÜL

Újabb pálya épül a kicsiknek, ezúttal Oroson – je-
lentette be hivatalos Facebook-oldalán dr. Kovács
Ferenc. A polgármester a közösségi média posztban
hozzátette: – A napokban megkezdõdött az orosi
Herman Ottó iskola udvarán a mûfüves grundpálya
építése. A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos
Pályaépítési Programja keretében önkormányzati ön-
erõvel immár a negyedik iskola udvarán épül 12x24
méteres, homokkal töltött mûfüves pálya, hogy az
óvodások és az általános iskola alsó tagozatosai a leg-
modernebb körülmények között sportolhassanak. Ha
az idõjárás is kedvez, akkor még idén befejezõdhet a
beruházás, de legkésõbb tavasszal biztosan birtokba
vehetik a gyerekek az új pályát.

Egy nyári pillanat: a kórház elõtti okoszebra is
sokaknak segít
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AZ ÉV MEGYEI KÓRHÁZA LETT A MIÉNK
A Kiváló Megyei Kórház 2020 címet kapta a Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház. A neves egészségügyi szakemberekbõl álló zsûri a
Medicina 2020 múlt pénteki online díjátadóján nevezte
meg a legjobbak között az intézményt.

Szerkesztõségünk kérdésére dr. Szondi Zita fõigazga-
tó-helyettes, orvosigazgató a következõképpen kommen-
tálta az elismerést: – 2020 rendkívüli év, idén elõször
online adták át az egészségügyi szolgáltatóknak, az egész-
ségipar szereplõinek, illetve orvosoknak meghirdetett pá-
lyázatokon odaítélt Medicina díjakat. A Medicina pályá-
zati zsûri az Év Megyei Kórházának választotta a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
házat. Országos elismertséget jelent ez a gyógyításban,
az ápolásban, a gyógyító munka szervezésében. A neves
zsûritagokból álló grémium a döntésénél az emberi erõ-
források rendelkezésre állását, a gazdálkodás és az esz-
közfejlesztések hatékonyságát is figyelembe vette.

A FÕIGAZGATÓRÓL IS MEGEMLÉKEZTEK
– Az online átadóünnepségen kiemelték intézményünk

nemrég elhunyt fõigazgatójának ránk örökített szellemi-
ségét is. Dr. Adorján Gusztáv büszke lenne erre a közös-
ségre, a jelenlegi vezetés is büszke munkatársaira, a kór-
házban elért szakmai sikerekre, fejlesztésekre. Ez a díj
minden dolgozónk elismerése, aki hittel, önfegyelemmel,
bölcsességgel gyógyít és ápol, a háttérben segít, végzi a
mindennapok olykor leterhelõ munkáját. Szeretném, ha
ez az elismerés erõt adna munkatársaimnak abban, hogy
a legnehezebb helyzetben is helyt tudjanak állni és támo-
gassák a betegek gyógyulásba vetett hitét. Nehéz év van
mögöttünk. A világjárvány számos új, eddig nem tapasz-
talt szervezést, gyógyítási protokoll elkészítését követelte
meg. Elveszítettük két vezetõ munkatársunkat, barátun-
kat, kollégáink közül is többen betegek lettek, de van hi-
tünk, és remélem, lesz erõnk is a ránk váró feladatokhoz –
emelte ki a fõigazgató-helyettes.

ADOMÁNYOK ÉRKEZNEK

Szintén a kórházhoz kapcsolódó hír – a nyíregyházit
Müller Cecília országos tiszti fõorvos a napokban tar-
tott tájékoztatóján az egyik legleterheltebb intézmény-
nek nevezte, azok között, melyben koronavírus-fertõ-
zötteket látnak el –, hogy többen segítik adományokkal
az intézményt. Múlt csütörtökön a nyíregyházi Rotary
Club kétmillió forint értékben juttatott el a dolgozók és
az ambulancián, vizsgálaton lévõ betegek komfortér-
zetét növelõ adományt. Így sikerült beszereznie a kór-
háznak egy körülbelül 800 ezer forintos ózongeneráto-
ros fertõtlenítõt, az Electrolux három hûtõszekrényt aján-
dékozott, s nagy segítséget jelentettek az Alfi-Ker Kft., a
Révész-Nyírlog Kft., valamint az Euro-Expert Team Kft.
felajánlásai is, ezek révén élelmiszereket, gyümölcsle-
vet, vizet és édességet is kaptak a dolgozók.

TÍZEZER MASZK

Tízezer maszkot adományozott Román István kormány-
megbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Jósa András Egyetemi
Oktatókórház dolgozói számára. A kormánymegbízott
meglátogatta a kórházat és egyeztetett dr. Szondi Zita fõ-
igazgató-helyettes orvosigazgatóval, valamint Gaszper Ró-
bert rendõr alezredes, kórházparancsnokkal a koronavírus-
járvánnyal kapcsolatos feladatellátásról. Román István elis-
merését fejezte ki a kórház valamennyi munkatársa számá-
ra, megköszönte eddig végzett lelkiismeretes munkájukat,
erõt és kitartást kívánt az elkövetkezõ idõszakra.

Visszatérve a Medicina 2020 díjátadójához: a Kiváló
Gyógyszertár kategóriában a nyíregyházi Korona Gyógy-
szertárat találták a legjobbnak.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MASZK AZ ARCRA, NYÍREGYHÁZA!
Ezzel a címmel jelent meg a közösségi médiában dr.

Kovács Ferenc felhívása egy héttel ezelõtt.

Mint ismert, figyelembe véve a nyíregyházi operatív
munkacsoport javaslatát,  dr. Kovács Ferenc  polgármes-
ter a koronavírus-világjárvány második hulláma elleni
védekezésrõl szóló törvény, valamint a veszélyhelyzet
idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üte-
mérõl szóló kormányrendelet alapján még november elsõ
felében helyi intézkedést hozott.

KÖTELEZÕ VISELNI

Ennek értelmében Nyíregyháza Megyei Jogú Város köz-
igazgatási területén belül,  belterületen valamennyi köz-
területen és nyilvános helyen – a kormányrendeletben
meghatározott kivételekkel (mint sporttevékenység során,
valamint a parkokban, zöldterületeken) – mindenki köte-
les orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil
vagy más anyagból készült maszkot olyan módon viselni,
hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

KÖSZÖNET ÉS KÉRÉS

Facebook-posztjában a polgármester arra kéri a
nyíregyháziakat, osszák meg az alábbi felhívást, s vigyáz-
zanak nagyon magukra és egymásra. „Nehéz lenne felso-
rolni mindazok munkáját, akik a veszélyhelyzet alatt se-
gítséget nyújtanak az itt élõknek. Tisztelet és köszönet il-
leti orvosainkat, ápolóinkat, a mentõszolgálatnál és a szo-
ciális ellátásban dolgozókat! Külön megbecsülés a helyt-
álló tanároknak, óvodapedagógusoknak, gondozóknak, a
hivatalokban, az ügyfélszolgálatokon vagy éppen a logisz-
tikában dolgozóknak, s a nehéz idõszakban példásan szol-
gáló rendõreink mellett a több mint húsz polgárõr egyesü-
let tagjainak. S bár példaértékû az összefogás az élet szá-
mos területén Nyíregyházán, a járványhelyzetben nõ az

egyéni felelõsség a védekezésben. Ezúton is arra kérek
minden nyíregyházit, hogy az érvényben lévõ szabályok
szellemében, a maszk viselésével, a védõtávolságok meg-
tartásával, a halasztható tevékenységek elnapolásával se-
gítsük mindenki munkáját. Fogjunk össze, lassítsuk a jár-
vány terjedését és biztassuk erre minden ismerõsünket!
Maszk az arcra, Nyíregyháza!”

AJÁNLÁS A MASZKOK
HASZNÁLATÁHOZ

A nyíregyházi operatív munkacsoport újabb aján-
lást fogalmazott meg a maszkok használatára. Arra
kérik a nyíregyháziakat, hogy az eddigieken túl pél-
dául a társasházak közös tulajdonú helyiségeiben is
viseljék a maszkot.

A Városháza Sajtószolgálat által kiadott újabb közle-
mény emlékeztet, jelenleg a koronavírus-járvány má-
sodik hullámát éljük, a vírus leginkább a közösségek-
ben terjed, ezért az egészségünk védelme érdekében a
jogszabályi rendelkezéseknek megfelelõen minden köz-
területen kötelesek vagyunk az orrot és a szájat eltaka-
ró maszkot viselni, kivéve sporttevékenységnél, vala-
mint a parkokban, illetve zöldterületeken. Az általános
maszkviselés nem vonatkozik a hatodik életévüket be
nem töltött kiskorúakra és az autizmus spektrumzavar-
ral élõkre.

KÖZÖSEN HASZNÁLT HELYEKEN IS KÉRIK

A nyíregyházi operatív munkacsoport azt kéri és ál-
talánosan javasolja, hogy az otthonainkon kívül min-
denhol viseljünk maszkot, ott is, ahol még nem kötele-
zõ: mind a parkokban és zöldterületeken, mind zárt,
közösen használt magánterületeken. Különös tekintet-
tel a társasházak közös tulajdonú helyiségeire, mint az
elõtér, a lépcsõház, a lift, a folyosó és a garázs. Mint
írják, ezzel a cselekedetünkkel elõsegíthetjük a járvány
lassítását, védhetjük családtagjaink, szûkebb környe-
zetünk, közösségünk, városunk lakosságának egészsé-
gét, csökkenteni tudjuk a veszteségeket. Az operatív
munkacsoport idézi dr. Kovács Ferenc polgármestert:
„Kérem Önöket, hogy a maszkviselés szabályait szigo-
rúan tartsák be, illetve a fenti ajánlásnak megfelelve
vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra!”

A PIACON NINCS IDÕKORLÁT
A NYÍRVV Nonprofit Kft. tájékoztatja a vásárlókat,

hogy 513/2020. (XI. 23.) Korm. rendelet által beveze-
tett sávos idõkorlátozás a piacokra nem vonatkozik. Így
a társaság üzemeltetésében lévõ piacok a megszokott
rend szerint látogathatóak, a védett korosztály és a fia-
talabb korosztály is teljes nyitvatartási idõben vásárol-
hat. A városüzemeltetés ugyanakkor felhívja a figyel-
met, hogy a járványügyi óvintézkedések – orrot és szá-
jat eltakaró maszk használata és a biztonságos védõtá-
volság – betartása természetesen továbbra is kötelezõ.
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FELÚJÍTÁS A SÓSTÓHEGYI ISKOLÁBAN
A SZABÓ LÕRINC TAGINTÉZMÉNY ÖKOPROGRAMOT IS INDÍT

A Nyíregyházi Tankerületi Központ felújítja a Szabó
Lõrinc iskola jellegzetes „L” alakú épületrészét, melynek
keretében három ütemben megújul a teljes homlokzat.
Emellett bioiskolakertet és kisállat-simogatót is létesíte-
nek az „Örökös Ökoiskola” program keretében, amely
több lépcsõben valósul meg. A munkálatok állását dr.
Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere és Ágoston
Ildikó, a városrész önkormányzati képviselõje december
2-án helyszíni bejáráson tekintette meg.

Már 2020 szeptemberében elkezdõdtek az „Örökös
Ökoiskola” program megvalósításának munkálatai. Az okta-
tó- és nevelõmunkát segítõ, igazi különlegességekkel szeret-
né várni tanulóit a Nyíregyházi Arany János Gimnázium,
Általános Iskola és Kollégium Szabó Lõrinc Tagintézménye.
A sóstóhegyi iskola nagyon jó természeti adottságokkal ren-
delkezik, a széles, tágas udvar és a játszórész remek kikap-
csolódási lehetõséget kínál a gyerekeknek. A sóstóhegyi is-
kola kedvezõ adottságait használja ki az unikumnak számí-
tó fejlesztések megvalósítása során. A cél, hogy a gyerme-
ki jellemfejlõdést és a környezet iránti érzékenyítést az
élménypedagógia eszközeivel, minden érzékszervet meg-
mozgatva, tapasztalati úton aktívan elõsegítsék.

ÉLMÉNYPEDAGÓGIA: BIOISKOLAKERT
– Az iskola célja, hogy a tanulók nyomon követhessék

a növények fejlõdését, életét és annak az emberekre, kö-
zösségekre gyakorolt hatását. A tervek szerint minden osz-
tály kap 1-1 saját, minõségi földdel feltöltött, 1x4 méteres
emelt ágyást, amit egész évben tud gondozni, a kifejlett
növényeket pedig kiültetik majd az iskola udvarára. Az
öntözéshez a vizet a csapadékvíz felfogásával és locsoló-
rendszer kiépítésével tervezzük biztosítani. Emellett kis-
állat-simogatót, illóolaj- és fûszernövénykertet, valamint
iskolai ökotanösvényt és szabadtéri tantermet is szeretnénk
– sorolta Rusznyák László, az intézmény vezetõje.

ÁTGONDOLT VÁROSI FEJLESZTÉSEK
Dr. Kovács Ferenc polgármester a helyszíni bejáráson ki-

emelte: – Nagyon jó, napi szintû kapcsolat van a tankerületi
központ és az önkormányzat között. Mindig átgondoltan és

egyeztetések nyomán fejlesztjük az intézményeket. Az ön-
kormányzat eddig is kihasznált minden pályázati lehetõsé-
get, ha már az Arany iskoláról van szó, az EMMI támogatá-
sának köszönhetõen nemrég teljesen megújult a tanuszoda,
itt a Szabó Lõrinc tagintézményben pedig néhány éve ve-
hették birtokba a szabadtéri kondiparkot a gyerekek.

FOLYTATÓDÓ ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSOK
– A tankerületi fejlesztések mellett mi is tovább folytat-

juk ezt a munkát. 2021-ben összesen 1,78 milliárd forint
pályázati forrásból számos intézmény energetikai felújítá-
sát valósíthatjuk meg. Ezek között lesz az Arany iskola épü-
letének utólagos hõszigetelése, a külsõ nyílászárók cseréje,
és egy fotovillamos rendszer kialakítása. De a Kodály Zol-
tán iskolára is napelem kerül, a Wesselényi középiskola
kollégiumi épületének és az Inczédy középiskola fõépületé-
nek energetikai korszerûsítése is megvalósulhat a követke-
zõ évben. Azonban az infrastrukturális fejlesztések mellett
nagyon fontos, hogy a magas szintû oktatást helyben, egyedi
lehetõségekkel tegyék a tanulók számára még élménysze-
rûbbé. Ennek kitûnõ példája a Szabó Lõrinc iskolában
megvalósítás alatt lévõ ökoiskola program.

AZ EGYÜTTMÛKÖDÉS JEGYÉBEN
Ágoston Ildikó, a városrész önkormányzati képviselõje

elmondta: – Sóstóhegy, Sóstógyógyfürdõ vonzáskörzeté-
be egyre több kisgyermekes vagy gyermeket vállaló csa-

lád költözik. Ezért várhatóan a jövõben az iskolai beirat-
kozási létszám is emelkedni fog. A városrész két óvodájá-
ban már láthatóak ennek jelei, mintegy 180 óvodáskorú
gyermeknek nyújtanak szép, zöld környezetben nevelõi,
oktatói munkát. A Szabó Lõrinc tagintézmény többfunk-
ciós feladatot vállalt fel. Itt volt az ideje egy nagyobb be-
ruházásnak, az iskola megújulásának. Mind a fenntartó
tankerület, mind az önkormányzat, polgármester úr együt-
tes munkájának köszönhetõen indult el a tudatos fejlesz-
tési projekt elsõ szakasza, az állatsimogató megépítése.
Látható, hogy a tanári kar és az intézmény vezetõje nap-
rakészen és jól együttmûködik a szülõkkel. Szintén széles
körû összefogás eredménye az intézményt kiemelten és
önzetlenül segítõ, az ökoprogram tervezésében és szer-
vezésében részt vevõ „Szabó Lõrinc Támogatói Kör” meg-
alakulása, melynek tagjai szülõk, szervezetek és cégek,
valamint a fenntartó Nyíregyházi Tankerületi Központ.

DEKORATÍV KÜLSÕ
Elkezdõdött az iskola jellegzetes „L” alakú épületrészé-

nek felújítása – a forrást a tankerület biztosítja. Ennek ke-
retében három ütemben megújul a homlokzat, amelyre
vidám dekorációt készítenek majd a Nyíregyházi Mûvé-
szeti Szakgimnázium képzõmûvészet tanszakos tanulói,
valamint a tervek szerint egy székelykapu-jellegû építmény
is díszíti a jövõben az Igrice Egyesületnek köszönhetõen a
Szabó Lõrinc tagintézmény udvarát.

FÉLMILLIÁRDOS ÁLLAMI TÁMOGATÁS
A JÓKAI BERUHÁZÁSÁRA

500 millió forintnyi állami támogatást kapott a Jókai
Mór Református Általános Iskola ahhoz a beruházáshoz,
amelynek keretében mintegy 1 milliárd 200 millió forint-
ból bõvítik az iskolát. Az új, háromemeletes épületrész-
ben hat tantermet, melegítõkonyhát, 200 fõs ebédlõt és
egy tornatermet is kialakítanak.

Nyíregyháza második legrégebbi iskolája egy nagysza-
bású bõvítésbe kezdett, a beruházás azért is fontos az in-
tézményben dolgozók és tanulók számára, mert ezentúl
nem kell majd átsétálni a Bessenyei tér másik oldalán lévõ
ebédlõbe.

SEGÍTETT A KORMÁNY
– Az évek során az iskola önerõt is tudott gyûjteni az

egyházközség támogatásával, amely 700 millió forint volt,
és tudtuk, hogy a tervezett kivitelezés 1,2 milliárd forint.
A kormány tárgyalta az elõterjesztést, s félmilliárd forintot
biztosítva meg tud valósulni az iskola álma, hogy olyan
körülményeket tudjanak biztosítani a gyerekeknek, amilyet
szerettek volna, a XXI. századnak megfelelõen – hangsú-
lyozta a múlt pénteki bejelentésen dr. Szabó Tünde, az EMMI
államtitkára, Nyíregyháza országgyûlési képviselõje.

„LÁTOM A FEJLÕDÉST”
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemze-

tiségi kapcsolatokért felelõs államtitkára hangsúlyozta: –
Évtizedek óta járok Nyíregyházára, egyre inkább látom a
fejlõdést, ennek újabb állomása valósulhat meg a refor-

mátus általános iskolánál a kormányzati támogatással. Az
intézményben a korábbi évtizedekben meglehetõsen ala-
csony létszámmal indultak az évfolyamok, mostanra azon-
ban közel 800 diák tanul itt – tette hozzá.

NYÍREGYHÁZA GAZDAGODIK VELE
Dr. Kovács Ferenc polgármester az állami ráfordítás

mellett az értékteremtés fontosságát hangsúlyozta a Nyír-
egyházi Televíziónak, melynek eredményét a mindenna-
pokban érezhetjük. – Az egyházi fejlesztésekre is fokozot-
tan igaz, hogy az egész város gazdagodik vele, egy iskolá-
nál pedig még többrõl, a jövõnkrõl van szó, hiszen itt nem-
csak oktatnak, hanem nevelnek is – fogalmazott. A polgár-
mester hozzátette, ezek a beruházások nem egyedülállóak
Nyíregyházán, nyáron például a református egyház örö-
kösföldi templomának szentelését tartották, amely az el-
múlt tíz évben már a harmadik új templom a városban.

(Szerzõ: Fehér Attila)

IDÉN IS TÁMOGATTÁK A
RÁSZORULÓ HALLGATÓKAT

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Rászoruló Hallgatókért Közalapítvány Kuratóriu-
ma pályázatot írt ki „egyszeri vissza nem térítendõ tá-
mogatás” elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat foly-
tató hallgatók részére.

A pályázatot 2020. október 26-ig azok a hallgatók
nyújthatták be, akik legalább 5 éves nyíregyházi állan-
dó lakóhellyel, elsõ diploma megszerzésére vonatkozó
felsõoktatási hallgatói jogviszonnyal (BSC, MSC, osz-
tatlan képzés); legalább jó tanulmányi eredménnyel ren-
delkeznek. Elsõéves hallgatók esetén a felvételi eljárás
során 360 pontot elértek és a családjukban az egy fõre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a minden-
kori öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és fél-
szeresét, azaz 71 250 forintot.

A megadott határidõig 31 hallgató nyújtotta be pá-
lyázatát. 30 hallgató megfelelt a pályázatban kiírt fel-
tételeknek, így a kuratórium döntése alapján 60 000,
50 000 és 40 000 forint összegû támogatásban része-
sültek elért tanulmányi eredményük alapján. A járvány-
ügyi veszélyhelyzetre tekintettel, a hagyományoktól
eltérõen a pályázók az elnyert támogatást nem sze-
mélyesen vehették át, hanem részükre az alapítvány
a megítélt támogatást átutalta. A kuratórium ebben az
évben összesen 1 420 000 forint összegben nyújtott
támogatást.

A tankerületi igazgató, a polgármester, a képviselõ és az intézményvezetõ a bejáráson
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ELINDULT A SZOCIÁLIS TÛZIFA PROGRAM
December elsején elindult a szociális tûzifaosztás Nyír-

egyházán. Egy család maximum öt mázsa tüzelõanyagot
kaphat ebben az évben is, a kérelmek felvétele folyamatos
a Család- és Gyermekjóléti Központon keresztül. A veszély-
helyzet miatt telefonon lehet leadni az igényeket, a szállí-
tásról mindenkinek saját magának kell gondoskodni.

Keddtõl osztják idén a szociális alapon igényelhetõ tû-
zifát Nyíregyházán. Az önkormányzat évek óta megszer-
vezi a város közigazgatási területén, hátrányos körülmé-
nyek között élõk számára a tüzelõanyag osztását. Ebben
az évben december 1-jétõl február 28-áig, a készlet erejé-
ig tart a program. – Nagyon fontos elsõdlegesen az ön-
gondoskodás, ezen felül az önkormányzat tüzelõakciója
azokat a legrászorultabbakat próbálja segíteni, akik vagy
nem rendelkeznek más fûtési móddal, vagy nincs elegen-
dõ jövedelmük ahhoz, hogy beszerezzék a tüzelõanyagot
– közölte kérdésünkre a város alpolgármestere, Jászai
Menyhért.

ÖT MÁZSA CSALÁDONKÉNT

A rászoruló családok kizárólag a Nyíregyházi Család- és
Gyermekjóléti Központnál nyújthatják be igényüket, a ve-
szélyhelyzet miatt ebben az évben a személyes megkere-
sés helyett arra kérik az érintetteket, hogy telefonon adják
le az igényléseket. A kérelmek felvétele folyamatos. Csalá-
donként maximum öt mázsa tûzifát lehet igényelni. Idén is
kitermelték a megfelelõ mennyiséget, talán még valamivel

EZER CSALÁDNAK SEGÍTENEK

Nagyjából 800–1000 családnak tud segíteni az önkor-
mányzat, egy-egy porció 3–5 mázsa. Jászai Menyhért azt
is elmondta, ezer mázsa tûzifát tartalékba helyeznek, mi-
vel az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, még márci-
usban is javában szükség van a tüzelõanyagra, ezzel a
tartalékkal a krízishelyzeteket tudják elkerülni.

ELÉRHETÕ TOVÁBBI TÁMOGATÁSOK

A pandémiától függetlenül a város szociális ellátó-
rendszere mûködik, a rászorultakat több módon is se-
gítheti az önkormányzat. – A települési támogatásokon
belül pénzbeli és természetbeni támogatásokat is nyúj-
tunk. Folyamatosan fogadjuk az igényeket, bíráljuk el
és azonnal utalunk a lehetõ legrövidebb idõn belül, le-
gyen szó gyógyszertámogatásról, lakásfenntartási támo-
gatásról, amely például tüzelõre is igényelhetõ vagy
egyéb közmûdíjak kifizetésére, vagy éppen a lakbértá-
mogatásról – tette hozzá Jászai Menyhért. Az elérhetõ
támogatások skálája nagyon szerteágazó, érdemes
e-mailben vagy telefonon tájékoztatást kérni az ügyfél-
szolgálaton. Külön figyelnek az idõsekre is, akik ebben
a helyzetben akár a bevásárláshoz vagy a gyógyszerki-
váltáshoz is kérhetnek segítséget és a nyíregyházi nyug-
díjasok idén is megkapják a karácsonyi ajándékcsoma-
got.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

többet is, ez azt jelenti, hogy négy-ötezer mázsa tûzifa áll
rendelkezésre – tette hozzá az alpolgármester.

SZÁLLÍTÁS EGYÉNILEG
További információ telefonon kérhetõ a központ te-

lephelyeinek elérhetõségén, ügyfélfogadási idõben:
– Északi telephely, 4400 Nyíregyháza, Május 1. tér
10/A. Telefon: 06-40/444-297.
– Déli telephely, 4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 15.
Telefon: 06-42/421-169.
– Huszártelepi telephely, 4400 Nyíregyháza, Huszár
tér 5. Telefon: 06-42/315-719.

A családok a NYÍRVV Nonprofit Kft. telephelyén, a
Tüzér utca 2–4. szám alatt vehetik át a tûzifát, fontos
kiemelni, hogy a szállításról mindenkinek magának kell
gondoskodni.

FÁSÍTÁS A TEMETÕKBEN IS
55 facsemetét ültettek el Nyíregyháza

temetõiben, melyek közül 33 az Északi te-
metõ legújabb parcelláiba került. A pol-
gármesteri fásítási programhoz kapcsolód-
va Oros, Nagyszállás, Borbánya és Sóstó-
hegy köztemetõi is részesei voltak a továb-
bi zöldítésnek.
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ONLINE TARTOTTÁK
A MÚZEUMI NAPOT

Évkönyv és emlékkönyv, film, kiállí-
tóterem-avató és költözés, felújítás és
sikeres ásatások.

A hagyományos temetõi koszorúzás
után online formában mutatta be leg-
újabb kincseit a 152 éves Jósa András
Múzeum, az alapítás napjának évfordu-
lóján, december 1-jén.

FEJLESZTÉSEK, EREDMÉNYEK

– Új kiállítótérrel bõvült a Jósa András
Múzeum földszinti része, és ahhoz még
kapcsolódott pluszban egy múzeumpe-
dagógia terem is. Régészeti raktárbázist
kezdtünk kialakítani a Fokos utcán. Ipar-
mûvészeti raktárunk megújult pályázati
pénzbõl. Sikeres ásatásokon vagyunk túl,
és folyik az ásatási dokumentumok ké-
szítése. Lezárult a 2 éves ROHU nem-
zetközi pályázatunk, a projekt keretében
7 kiadvány jelent meg – jelezte dr. Ré-
miás Tibor, a Jósa András Múzeum igaz-
gatója, hogy min dolgoztak ebben a na-
gyon szomorú, majdnem látogatóktól
mentes esztendõben. Az év attrakciójá-
nak tervezett Rippl-Rónai-kiállítás a nyi-
tás után egy héttel bezárt. Kibõvültek vi-
szont az intézmény közösségi felületei,
YouTube-csatornát és Instagram-oldalt kí-
nálnak a múzeumbarátoknak. Az 1958-
ban indult Múzeumi Évkönyv 61. kötetét
is bemutatták kedden délelõtt.

BENE 65

A Múzeumi Évkönyv mellett a Bene
65 címû kötettel, 33 ünnepi írással kö-
szöntötték dr. Bene János történészt, cím-

zetes múzeumigazgatót, nyári születés-
napja alkalmával. 39 évet töltött itt al-
kalmazásban, de a hivatalos dátumok
elõtt és nyugdíjba vonulás után is aktív
múzeumi, kutatói munkát él. 16 állandó
és számos idõszaki kiállítást szervezett,
és mintegy 500 írása vált publikussá az
évtizedek alatt. Köztük 20 önálló, 14 szer-
kesztõi és 48 társszerzõs könyv. A kötet-
ben méltatják a huszárok tudósát, az
1848-as témakörben vagy a nagy hábo-
rúról tudósító történészt. – Megköszön-
hetjük elõdeinknek, hogy engedték azt,
amit szerettünk. Szerencsés generáció
vagyunk, és csak azt tudom kívánni az
utódoknak, hogy ezt a fajta szeretetet,
alázatot a múzeum iránt, amit belénk ne-
veltek, csinálják tovább! – köszönte meg
a jókívánságokat dr. Bene János.

SZÍNES PROJEKTEK, AKCIÓK

Egy Romániával közös, határon átnyú-
ló pályázat digitális múzeumi adatbázist
is érintõ témájának melléklete lett az a
hét könyv, melyet dr. Istvánovits Eszter
régész-muzeológus mutatott be. Pályázati
forrásból készült például egy múzeum-
pedagógiai foglalkoztató, amely Jósa
András életéhez kötõdik. A Kállay-ház
megnyitására forgattak család- és gyûj-
teménybemutató filmet, és ismét meghir-
dette a Kis doboznyi szeretet akciót a
múzeum. Az adakozók jóvoltából, kari-
tatív szervezetek közremûködésével jut-
tatják majd el a rászorulók karácsonyi
ajándékát az ünnep elõtt.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Tájékoztatás karácsonyi csomagról
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének a szociális rászorultságtól függõ

egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 3/2015. (II. 20.)
önkormányzati rendelete alapján, a szociális ellátásra biztosított költségvetési ke-
retösszeg év végi maradványa terhére az önkormányzat karácsonyi támogatásként
2500 Ft értékû ajándékcsomagot nyújt annak, aki az alábbi együttes feltételeknek
megfelel:

a) Nyíregyházán bejelentett lakóhellyel rendelkezik,
b) öregségi teljes- vagy résznyugdíjra, vagy idõskorúak járadékára saját jogán jo-

gosult vagy hozzátartozói nyugellátásra jogosult és
c) ezen jogcímen részére az ellátás folyósításra kerül.
Idén városunkban 25 750 fõ részére juttatjuk el az ajándékcsomagot, ami az

elõzõ évekhez hasonlóan az ünnephez igazodó termékeket (szaloncukor, csokolá-
dé, tea stb.) tartalmaz.

A COVID-19 koronavírus-veszélyhelyzetre tekintettel a Magyar Posta Zrt. az elõ-
írtakhoz képest hamarabb kezdte a csomagokat kézbesíteni abból a célból, hogy
azok még a karácsonyi ünnepek elõtt a jogosultak számára átadásra kerüljenek. A
városlakók általi visszajelzések szerint a kézbesítések több esetben 2020. novem-
ber 19. és november 24. közötti idõszakban meghiúsultak, ezért a Magyar Posta Zrt.
a sikeres kézbesítés reményében az ezen idõszakban át nem vett karácsonyi csoma-
gok jogosultjai (közel 350 fõ) számára ismételten házhoz viszi az ajándékcsomagot
2020. december 21-ét megelõzõ héten.

Átvételhez szükséges dokumentumok: személyigazolvány és lakcímkártya, meg-
hatalmazott esetén meghatalmazás, valamint a Magyar Posta által meghagyott érte-
sítés arról, hogy a kézbesítés sikertelen volt.

Azon idõskorúak számára, akik a karácsonyi csomagot 2020. november 19. nap-
jától 2020. december 21. napjáig nem tudták átvenni, lehetõségük van azt megten-
ni 2020. december 28-29-30-án 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között a Polgár-
mesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centruma 24–28. számú ablakainál, illetve 2021.
január 4-tõl január 15-ig szintén a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Centru-
mában, hétfõn és szerdán 8.00–12.00 és 13.00–16.00 óra között, illetve kedden és
pénteken 8.00–12.00 óra között a 25., 27. számú ablakoknál. Csütörtökön ügyfélfo-
gadás nincs.

Kérjük, hogy a veszélyhelyzetre tekintettel a biztonsági elõírásokat (maszk, 1,5
méter távolság) szíveskedjenek a megjelenés alkalmával betartani. Emiatt az Ügy-
félszolgálati Centrumba biztonsági õr által irányítottan történik a belépés.

Nyíregyháza, 2020. december 2.
Dr. Krizsai Anita
  osztályvezetõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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A VÁROS ELSÕ EMLÉKJELE: AZ EVANGÉLIKUS NAGY-
TEMPLOM KRONOSZTIKONOS EMLÉKTÁBLÁJA

Igaza van Váci Mihálynak, amikor úgy fogalmaz, hogy
a városnak nincsenek „régi mûemlékei királyi lábnyo-
mokkal”. Nyíregyháza idõrendben elsõként felállított
emlékjele mégis egy uralkodóhoz köt bennünket. Ha
látni szeretnénk, akkor az evangélikus nagytemplom-
hoz kell zarándokolnunk, hiszen annak a hátsó, keleti
oldalán, a sekrestye bejárata fölött látható az a kõkeret-
be foglalt márványtábla, amelynek felirata II. Józsefnek
állít emléket. A táblát eredetileg a templom fõbejárata
fölé helyezték, csak késõbb tették át a mai helyére. A
felvilágosult abszolutizmusáról híres kalapos király sok
rendeletet adott ki uralkodásának tíz éve alatt, ám az
ország protestáns vallást követõ lakói, köztük a nyíregy-
házi evangélikusok is, különösen egynek örültek, az
1781-ben kiadott türelmi rendeletének, amely többek
között templomépítést engedélyezett a számukra.

Hiába ígért gróf Károlyi Ferenc az 1753-as telepítési
pátensében a betelepülõknek szabad vallásgyakorlatot,
azt biztosítani nem tudta, ehhez ez a császári rendelet
kellett. Az egyházközség 1782-ben már el is küldte az
építésre vonatkozó kérvényét, ám azt a Helytartótanács
visszautasította azzal, hogy a tervek túl nagy és díszes
templom építésérõl szólnak. Így 1783 nyarán már egye-
nesen az uralkodóhoz folyamodtak: „szilárd anyagból
templom és torony építhetéséért, haranghasználatért,
nemkülönben két lelkész és három tanító alkalmazásá-

nak engedélyezéséért” esedeztek. (Bár a rendeletben a
toronyépítésre még tilalom vonatkozott, ám õk ennek
figyelmen kívül hagyását kérték!) Most már az alispán
és a megye képviselõi is pártolták kérésüket, így az ud-
var végül engedélyezte az építkezést, amely 1786-ban
sikerrel is járt.

A márványtábla latin nyelvû felirata egy kronosztikont
is rejt magában. Ha a kiemelt nagy betûket római szá-
mokként összeadjuk (1507+9+272), 1788 jön ki. Ekkor-
ra készült el a templom teljes berendezése. A felirat for-
dítása pedig: „Ez az imádság háza, amelyet József ki-
rály engedélyével az evangélikusok állítottak”.


