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JANUÁR 11-IG MARADNAK A KORLÁTOZÁSOK
Január 11-ig érvényben maradnak a szigorú intézkedések – jelentette be Orbán Vik-

tor hétfõ délután. A kormányfõ mindenekelõtt köszönetet mondott a betegekért küzdõ
orvosoknak, ápolóknak és a szülõk munkahelyeinek megtartásáért is küzdõ pedagógu-
soknak. A miniszterelnök járványügyi szakemberekkel, tudósokkal is konzultált az el-
múlt napokban, s az õ véleményük az volt: „karácsony jövõre is lesz, most az a fontos,
hogy mi is legyünk”. Ezek alapján az operatív törzs meghozta a döntést: maradnak a
szigorú szabályok és az este nyolc és reggel öt közötti kijárási korlátozás, szilveszterkor
is. December 21-én döntenek majd a szentestére vonatkozó szabályokról. A miniszter-
elnök hozzátette, a megoldás a vakcina, ami most már belátható távolságban van,
melyre elindult a regisztráció a vakcinainfo.gov.hu weboldalon. Az oltóanyag kapcsán
mindenkivel tárgyalnak, sem politikát, sem egymással versengõ nagy nemzetközi cé-
gek érdekeit nem veszik figyelembe, csak az számít, hogy a magyarok minél gyorsab-
ban és minél biztonságosabban jussanak vakcinához – mondta Orbán Viktor.

ADVENTI GYERTYÁK

MASZK AZ ARCRA!

INGYENES WIFI A BELVÁROSBAN
Az elmúlt napokban sokan észrevették, hogy a belváros

több pontján egy új WiFi-lehetõség mutatja magát, ha a
világhálóra szeretnének rákapcsolódni. Rákérdeztünk az
önkormányzatnál: összesen hét helyszínen lehet térítés-
mentesen netezni egy sikeres pályázat következtében.

A pályázatok és projektmenedzsment referatúra tájé-
koztatása szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata a WiFi4EU pályázat keretein belül 15 000 euró
összegû támogatásban részesült. A WiFi4EU pályázati
kezdeményezés célja, hogy a közösségi élet legfõbb szín-
terein Európa-szerte ingyenes, kiváló minõségû vezeték
nélküli internetkapcsolat álljon a lakosok és az Európába
látogatók rendelkezésére.

DÍJMENTES INTERNETHASZNÁLAT
A projekt keretében 10 kültéri és 5 beltéri, nyilvános,

vezeték nélküli (WiFi) internet-hozzáférési pont kialakítá-

sa valósult meg Nyíregyháza különbözõ pontjain. A ki-
épített hálózat mindenki számára elérhetõ és díjmentes
internethasználatot tesz lehetõvé. A WiFi-hálózat egy be-
jelentkezési képernyõ után, az általános felhasználási fel-
tételeket elfogadva egyszerûen elérhetõ. Az alábbi hely-
színeken lehet „free” netezni a WiFi4EU (ingyenes WiFi-
hozzáférés az európaiak számára program) segítségével:

– polgármesteri hivatal belsõ ügyfélterei, és a Kossuth
tér területe,

– sétálóutca,
– Szabolcs Irodaház és Dózsa György utca,
– Váci Mihály Kulturális Központ és a Szabadság tér,
– piaccsarnok, Búza tér,
– Nyíregyházi Városi Jégpálya területe,
– Bernstein Béla tér (Vasvári Pál utca és Kossuth Lajos

utca között).
(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A második gyertyát is meggyújtották múlt vasárnap a
város adventi koszorúján. Az önkormányzatot ezúttal Já-
szai Menyhért alpolgármester képviselte, a történelmi egy-
házak részérõl pedig Szabó Tamás görögkatolikus hely-
nök mondott ünnepi gondolatokat. A hit és a remény után
most vasárnap az öröm gyertyáján gyullad ki a fény – az
ismert pandémiás rendelkezések miatt továbbra is rendez-
vény nélkül.
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A polgármesteri, maszkviselésre buzdító, közösségi médiában indított kampány és a városban érvényes szabályok
szellemében élik mindennapjaikat a nyíregyháziak. A Közterület-felügyelet szerdán a piacon és a sétálóutcában
ellenõrizte a maszkviselési hajlandóságot, s elvileg a határozat ellen vétõknek osztottak volna maszkot ajándékba.
De többségében inkább egy újabbal gazdagodtak a szabálykövetõk... (Részletek a 2. oldalon.)
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

TÁJÉKOZTATÁS
a téli szünidei gyermekétkeztetés igénybevételérõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülõt/
Törvényes képviselõt, hogy a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy ha a
gyermek életvitelszerûen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási he-
lye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szü-
lõ, törvényes képviselõ kérelmére a déli meleg fõétkezést a hátrányos, halmozottan
hátrányos helyzetû gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezést:
a) az intézményi jogviszonnyal rendelkezõ általános és középiskolai oktatásban

részt vevõ, valamint az intézményi ellátásban nem részesülõ gyermekek ré-
szére az évközi (téli, õszi, tavaszi) szünetekben,

b) a bölcsõdei ellátásban, óvodai nevelésben részesülõ gyermekek számára a
bölcsõdei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának idõtartama
alatt biztosítja az önkormányzat.

Az ingyenes szünidei étkezést a 2020/2021. tanév téli szünetében a szünidõre esõ
7 munkanapon lehet igénybe venni: 2020. december 21-tõl 2020. december 23-ig,
valamint 2020. december 28-tól 2020. december 31-ig.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a téli szünet idõtartama alatt az
étkeztetést házhoz szállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap
10.00–14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a
gyerekek.

Felhívom azonban a figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei
gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat mihamarabb tá-
jékoztatni.

Tájékoztatom, hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve
betöltéséig vehetõ igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés
ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Nyíregyháza, 2020. december 8.
Dr. Krizsai Anita

osztályvezetõ

VISELIK A MASZKOT A NYÍREGYHÁZIAK
A maszkviselés szabályainak betartását ellenõrizte a

Közterület-felügyelet szerdán délelõtt a Búza téri piacon
és az azt övezõ közterületeken, valamint a Korzó Bevá-
sárlóközpont környékén.

Nyíregyháza polgármestere, dr. Kovács Ferenc kormány-
rendeletben kapott felhatalmazás alapján a városunk belte-
rületén lévõ közterületeken kötelezõvé tette a maszk vise-
lését. Nemrég pedig „Maszk az arcra, Nyíregyháza” cím-
mel kampányt indított, hogy az érvényben lévõ szabályok
szellemében, a maszk viselésével, a védõtávolságok meg-
tartásával, a halasztható tevékenységek elnapolásával se-
gítsük minden védekezésben résztvevõ munkáját.

FIGYELEMFELHÍVÁS VOLT A CÉL

Ezek apropóján a Közterület-felügyelet elõre be nem
jelentett akció keretében szerdán délelõtt két olyan he-
lyen ellenõrizte a maszkviselés szabályainak betartását,
ahol az átlagosnál több ember fordul meg, így a Búza téri
piac és a Korzó Bevásárlóközpont környékén. A felügye-
lõknek e téren nincs szankcionálási lehetõségük, de a sza-
bálytalankodók figyelmét felhívhatják a maszkviselési kö-
telezettségükre, illetve a maszk helyes használatára, „bün-
tetés” helyett pedig mosható, többször használható masz-
kokkal készültek.

„EZ A MINIMUM”

A tapasztalat azt mutatja, már hozzászoktak az embe-
rek a maszkviseléshez, sem a vásárlókat, sem az eladókat
nem zavarja. Oláh Józsefné vásárlóként érkezett, õ he-

lyesnek tartja a maszkviselési szabályt, ennyivel tud véde-
kezni a járványhelyzetben. Zentai Zoltánné is hasonlóan lát-
ja: – Viselni kell, most ezt a világot éljük, ez a minimum,
amit megtesz az ember magáért, családjáért, embertársaiért.
Nincsen vele gond, nem arról szól, hogy tetszik-nem tetszik,
bírom-nem bírom, mindenkinek bírni kell – fogalmazott. Az
egyik eladó pedig azt mondta: – Nem jelent problémát, úgy-
hogy szívesen viselem egész nap, hogy ha olyan helyen va-
gyok. Odahaza persze már nem veszem fel.

SZABÁLYKÖVETÕEK A LAKOSOK

Bodrogi László elmondta, kellemes „csalódás” volt a
szerda délelõtti tapasztalat. – Szinte mindenkin volt maszk
és helyesen is viselték, 1-2 embert láttunk mindössze vé-
dõeszköz nélkül sétálni, illetve pár járókelõn volt úgy a
maszk, hogy az nem takarta el az orrát. Természetesen
felhívtuk a figyelmet a helyes viselésre, illetve ajándékba

is adtunk egy többször használható, mosható maszkot,
olyanoknak is, akik helyesen viselték. Elmondható, hogy
városunk lakói szabálykövetõek, vigyáznak magukra és
embertársaikra – nyilatkozta a felügyelet vezetõje.

HA LEHET, MINDENHOL!

Emlékeztetõül: múlt héten a nyíregyházi operatív munka-
csoport azt kérte-javasolta, hogy viseljünk maszkot, ott is,
ahol még nem kötelezõ: mind a parkokban és zöldterülete-
ken, mind zárt, közösen használt magánterületeken. Külö-
nös tekintettel a társasházak közös tulajdonú helyiségeire,
mint az elõtér, a lépcsõház, a lift, a folyosó és a garázs.

BÜNTETIK A SZABÁLYTALAN PARKOLÁST

A járványügyi intézkedések kapcsán hetek óta in-
gyenes a parkolás Nyíregyházán, fontos azonban fel-
hívni a figyelmet, hogy a szabálytalan parkolás tovább-
ra sem megengedett. Ezek ellenõrzése sok feladatot ad
a Közterület-felügyelet számára, napi szinten 50–60
autóssal szemben kell intézkedniük. A közterület-fel-
ügyelõ, ha valakit szabálysértésen ér, akkor vagy figyel-
mezteti, vagy feljelentést alkalmaz vele szemben, a fel-
jelentésnek a tételét a szabálysértési eljárás során a rend-
õrség szabja ki. A másik fontos dolog, hogy a belváros-
ban van két olyan hely, ahova tilos behajtani engedély
nélkül, a felügyelõ a helyszínen tud intézkedni a veze-
tõkkel szemben, itt harmincezer forint a közigazgatási
bírság összege, plusz négy büntetõpont.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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AJÁNDÉK: MARADNAK A VIDEÓK!

A SZÉNA TÉRI SPORTPARK MÁR ELKÉSZÜLT
Elkészült a Széna téri, 15 elembõl álló, 150 négyzet-

méteres sportpark. Májusig 9 új helyszínen lehet majd
szabadtéren sportolni Nyíregyházán, melyek kialakítására
közel 210 millió forintos, 100 százalékos támogatást nyert
az önkormányzat. A közeljövõben épül még kondipark
Nyírszõlõs és Rozsrétszõlõ mellett a Malomkertben és a
Kertvárosban is.

Stadion utca, Óvoda utca, Rozsrétszõlõ és Nyírszõlõs –
csak néhány helyszín azok közül, ahol hamarosan sport-
park épül. A Széna téri beruházás már elkészült, a mûsza-
ki átadásra napokon belül sor kerülhet, így karácsony he-
tében már használhatják a nyíregyháziak.

EZ IS VÁROSVEZETÕI PROGRAM
– Ez egy tíz évvel ezelõtt életre hívott programunk ré-

sze, aminek lényeges eleme, hogy szabadidõs sportolási
lehetõséget biztosítsunk mindenki számára Nyíregyhá-
zán, és így minél többen mozogjanak. Kiemelten fontos
ez most, a járvány idején, hiszen szakemberektõl is hall-
juk, hogy az immunrendszer megerõsítéséhez az edzés
is fontos – mondta dr. Kovács Ferenc polgármester a hely-
színi bejáráson.

MINDENKINEK JÓ LEHET
A kilenc sportparkból négy elkészül idén, a maradék

ötöt pedig májusig adják majd át, melyek közül kettõ
futókörrel is kiegészül, az egyik Nyírszõlõsben, a másik
pedig a Malomkertben – tette hozzá a polgármester.

Mindössze ez utóbbiak költségeinek 50 százalékához
kellett önkormányzati önerõ, a többi nyertes projekt ré-
sze. Nyíregyháza sportreferense elmondta, a parkok aka-
dálymentesen megközelíthetõk, és mindenki számára
megfelelõ sportolási lehetõséget biztosítanak. – Ez egy
15 elembõl álló sportpark, a test minden részét át lehet
vele mozgatni, mind bemelegítésre, mind egy komolyabb
mozgásra és utána a nyújtáshoz is megfelelõ az eszköz-
parkja. Hátizom-, hasizomgyakorlatok is végezhetõk raj-
ta, meg lehet erõsíteni velük a gerincoszlopot és a lába-
kat is. Ülõmunkát végzõknek, tízperces mozgásra vá-
gyóknak, vagy a konditermek zárva tartása miatt inten-
zívebb edzést tervezõknek egyaránt alkalmas – magya-
rázta Hornyák Enikõ.

A parkok játszóterekhez közel épülnek, olyan zöldterü-
leteken, amelyek könnyen és ingyen elérhetõek, s igyekez-
tek arra is figyelni, hogy oktatási intézmények is legyenek a
közelben, akár testnevelésórákhoz. – Üzemeltetõi szem-
szögbõl nézve is üdvözlendõ a meglévõ kondiparkok bõví-
tése, mert nagy az igény a lakosság részérõl. Sok területrõl
érkeznek kérelmek, hogy a saját környezetükbe is kerüljön
sportpark – tette hozzá Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. ügyvezetõje. A következõ építése Rozsrétszõlõben in-
dul, de a már meglévõ 18 és a folyamatban lévõ kondipark
beruházások mellé városszerte kihelyeznek még 12 Teq One
asztalt, melyeket szintén egy pályázat keretében szerzett
be az önkormányzat. Ezek közül hetet már telepítettek, ta-
vasszal pedig a többi is a megfelelõ helyre kerül.

(Szerzõ: Fehér Attila)

10 hét alatt több mint négyszázezer
megtekintést értek el a Mozdulj Nyíregy-
háza online edzései. A legnépszerûbb
mozgásformák közé tartoztak a senior tor-
nák, a gerinctorna és a zumba, a szombati
fitt-jóga, valamint az új Body Art.

Még 2013-ban indultak a nyíregyháziak
számára ingyenes sportfoglalkozások. A ko-
ronavírus-járvány miatt õsszel is online foly-
tatódtak az edzések. Folyamatosan nõtt a
nézettség és egyre kevesebb olyan nézõje
volt a videóknak, akik csak rákattintottak,
majd nem folytatták a mozgást. Ezt az is se-
gítette, hogy az online órák minden esetben
24 órán keresztül elérhetõek maradtak, így
sokan visszanézhették. Néhány testnevelés-
tanár például a Mozdulj Nyíregyháza óráit
adta ki kötelezõ feladatként. A helyiek kife-
jezetten aktív nézõk voltak, tíz hét alatt több

mint négyszázezer megtekintést értek el a
Mozdulj Nyíregyháza online edzései. A
nézõk 75 százaléka nyíregyházi volt, de több
más nagyvárosból is követték az edzéseket,
sõt, a határon túlról is, például Romániából,
Németországból és Ausztriából. A nemek
arányait tekintve a tornázók 90 százaléka
nõ volt. Bár az õszi-téli sorozat véget ért,
nem maradnak sportolási lehetõség nélkül
a Mozdulj Nyíregyháza követõi.

– Rengeteg kérés érkezett, hogy nagyon
szeretik a foglalkozásokat, van, akinek ez az
egyetlen lehetõsége otthon, a négy fal között,
mert az idõsek nem hagyják el a lakást. Ezért
egyeztettünk polgármester úrral is, és Nyír-
egyháza városvezetése részérõl úgymond
egyfajta karácsonyi ajándék, hogy egész de-
cemberben fent lesznek az órák, minden
mozgástípusból – osztotta meg a jó hírt
Hornyák Enikõ, Nyíregyháza sportreferense.

TÖBBLETFORRÁS ÉRKEZIK AZ ATLÉTIKAI CENTRUMRA
Többletforrás érkezik a kormánytól a Tiszavasvári úti

Atlétikai Centrum beruházásra az eddigi központi költ-
ségvetési támogatáson felül. A Magyar Közlönyben meg-
jelent információt dr. Kovács Ferenc polgármester a kö-
vetkezõképpen kommentálta hivatalos Facebook-oldalán.

„Újabb nagy siker és jelentõs támogatás a FIDESZ-
KDNP kormányzat részérõl Nyíregyházának! A nemrég a
városnak útfejlesztésre adott 5 milliárd forint és a
Tiszavasvári úti felüljáró felújítására biztosított összeg
mellett egy pénteki kormányhatározat szerint 416 millió
forintos többletforrás érkezik az Atlétikai Centrum bõví-
tett tartalommal történõ megvalósítására. A Közép-Euró-
pában egyedülálló sportkomplexum építésérõl a Modern
Városok Program részeként állapodtunk meg Miniszterel-
nök Úrral. A jövõ tavaszra elkészülõ, fedett és szabadtéri
pályákat, valamint a szabadidõsportra alkalmas rekortán
futópályát is magában foglaló létesítmény a nyíregyházi
mellett a hazai atlétika fellegvára lesz, mely nemzetközi
versenyek rendezésére is alkalmas.”

ENERGETIKA, SPORTTECHNOLÓGIA
A részletekért megkerestük Kósa Árpád

polgármesteri kabinetvezetõt is, aki ismer-
tette, hogy az energetikai megfelelõségre
vonatkozó európai jogszabályok 2021. ja-
nuár elsejétõl változnak, ezt kellett lekö-
vetni az Atlétikai Centrum esetében. Egy
ilyen hatalmas beruházásnál ez hozzáve-
tõleg 300 millió forintot jelentett. – Ezen-

kívül a parkrendezés ugyancsak pluszforrást igényelt. A kor-
mányzattól érkezõ pénzbõl sikerül még ráadásként olyan
extra sporttechnológiát is beszerezni és beszerelni, amitõl
még korszerûbb lesz a létesítmény – mondta. A hazai szin-
ten kuriózumnak számító, európai mércével is különleges
beruházásról néhány hete írtunk részletesebben. A kivite-
lezõ, nyíregyházi Aktuál Bau Kft. szerint idõarányosan jól
haladnak, s az ütemterv szerint tarthatónak tûnik a jövõ
tavaszi átadás. (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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AZ OROSI FELHÕ UTCA ÉS KÖZ IS SZILÁRD BURKOLATOT KAP
A héten befejezõdhet az aszfaltozás a Felhõ utcán és a

Felhõ közben. A városüzemeltetési társaság több mint 94
millió forintból korszerûsíti az említett szakaszokat. A
munkálatokhoz a lakók térítésmentesen lemondtak saját
területük egy részérõl. A nemrégiben bejelentett, ötmil-
liárd forintos útfelújítási programhoz is szükség lesz az
ehhez hasonló együttmûködésre.

Az útfelújítások vagy -építések sok esetben az ott lakók
kérésére indulnak el, jó példa erre az orosi Felhõ utca,
illetve Felhõ köz. Az itt lakók körülbelül 3-4 évvel ezelõtt
keresték meg a NYÍRVV-t, illetve az önkormányzatot, hogy
szeretnének aszfaltutat. Hosszú elõkészítési munka elõz-
te meg a kivitelezést, az önkormányzat pedig jelezte az
ott lakóknak, hogy csak abban az esetben tudnak utat épí-

teni, ha térítésmentesen átadják a szabályozási szélesség-
hez szükséges területeket.

EGYÜTTMÛKÖDTEK A LAKÓK

– Ebben az utcában ezt megértették a lakók, átadták a
területeket, így el tudtuk kezdeni szeptember elején az út-
építést. Közel 900 méter hosszban kerül szilárd burkolat a
korábbi földút helyére, nettó 94 millió forintból – nyilatko-
zott a részletekrõl a Nyíregyházi Televíziónak Dicsõ Péter.
– Így tudtuk megépíteni idén a Gálya, illetve tavaly a Füre-
di utcát Kistelekiszõlõben, és most a kormány által biztosí-
tott ötmilliárd forintos útépítési keretbõl is ott tudunk majd
aszfaltozni, ahol a lakók együttmûködnek és térítésmente-
sen átadják a szükséges területeket – tette hozzá a NYÍRVV
Nonprofit Kft. közterület-kezelési igazgatója.

JÓ PÉLDA: SZAMOS UTCA

Majd kifejtette, az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja,
egyre több helyen megértik az érintett lakók, hogy szüksé-
ges az együttmûködés az önkormányzattal, a városüzemel-
tetési társasággal. A nagyszabású, nemrégiben bejelentett
felújítási csomag elõkészítési munkálatai már javában fo-
lyamatban vannak. A közterület-kezelési igazgató pozitív
példaként említette a Szamos utcát, ahol már a lakók közel
száz százalékával megegyezett az önkormányzat. 

FELÉRTÉKELÕDÕ INGATLANOK
A kormányzattól kapott 5 milliárd forintos keretet

csak ott fogja tudni felhasználni a város, ahol a lako-
sok együttmûködnek – ezt többször nyilatkozta a pol-
gármester a Nyíregyházi Televíziónak. Az útépítés fel-
tétele, hogy ha kell hozzá egy szabályozási széles-
séghez szükséges földcsík a házuk elõtt, azt ingyen
adják át, hiszen az önkormányzat fogja megépíteni
ezt az utat és utána karbantartani is, így teljesen el-
várható részükrõl. Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta:
a többi megyei jogú városban is ez a gyakorlat, az
önkormányzatok ezért nem fizetnek. – Ezekkel a fej-
lesztésekkel minden érintettnek felértékelõdik az in-
gatlana, valamint nõ az életminõség és a közlekedés-
biztonság a pormentes utakon. Ezúton is kérjük az
együttmûködést az érintett lakóközösségektõl, hiszen
szeretnénk tavasszal indítani a munkákat, amikhez
nagyrészt készen vannak a kiviteli tervek.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

December 14-ig közlekedik a Zöld Busz
– Ingyenesen próbálhatják ki az érdeklõdõk

December 14-ig próbálhatják ki a nyíregyháziak a
száz százalékban elektromos meghajtású autóbuszt,
amely a Zöld Busz Mintaprojekt keretén belül érke-
zett a városba novemberben. Az egy hónapos teszt-
üzem alatt a város teljes belterületén megfordul, hogy
mindenki utazhasson rajta.

November 14-én állt forgalomba Nyíregyházán az a
száz százalékban elektromos meghajtású autóbusz,
amely a Zöld Busz Mintaprojekt részeként érkezett a
városba. A program célkitûzése elektromos buszok he-
lyi közlekedésbe történõ beillesztése demonstrációs
céllal a vidéki nagyvárosokban, tapasztalatgyûjtés a jár-
mûbeszerzés és -használat, valamint az infrastruktúra
kiépítése és a töltés terén. A Zöld Busz Demonstrációs
Mintaprojektben való részvételhez a magyar állam 56
millió forint támogatást nyújt Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzatának. A busszal kapcsolatos ta-
pasztalatok eddig a vártnál is jobbak.

– Nagyon nagy élmény a buszt vezetni, többek kö-
zött azért, mert csendes és egy igazi „kezesbárány”.
Nyomatékos gépezet, fokozatmentes, így még bizton-
ságosabb a közlekedés. Az utasok is nagyon szeretik,

mindig megemlítik, hogy milyen csöndes, kényelmes és
tágas. A fiatalabb generáció számára is elõnyös az USB
portok miatt. Sofõrként számomra fontos, hogy mennyire
kényelmes egy ülés. Errõl elmondhatom, hogy nagyon az.
A többi buszhoz képest különösebb tudást nem igényel a
vezetése, a gombok hasonló helyen vannak. Szeretem a
LED-es kialakítást, a buszon alapvetõen a jelzõ fénybe-
rendezések mindegyike LED-es megvilágítással mûködik.
Én kifejezetten kiváltságnak érzem, hogy az elsõk között
vezethetem ezt a buszt – mondta el Fülöp Máté, a Volán-
busz Zrt. buszsofõrje.

Az utasok is örömmel fogadják a modern buszt és szí-
vesen próbálják ki.

– Jó benyomást tesz a busz szerintem az emberekre,
mert csendes, környezetkímélõ. Belülrõl tágasabb és a

mozgássérültek számára is tökéletes. Ami még nekem
tetszik, hogy a gyerekes anyukák is kényelmesen tud-
nak rajta utazni. Véleményem szerint az lenne a leg-
jobb, ha minden busz ilyen lenne – mondta el Salánki
Imre, az elektromos busz egyik utasa.

A Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv részét képe-
zõ Zöld Busz Programban a kormány 36 milliárd forin-
tot fordít arra, hogy környezetbarát jármûvek közleked-
jenek 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.
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MIKULÁSAJÁNDÉK KIS BETEGEKNEK

Közel 500 ezer forintnyi adomány érkezett a nyír-
egyházi mentõállomásra múlt pénteken, melyet a he-
lyi Rotary Club szervezésében magánszemélyek és cé-
gek közös összefogásával állítottak össze. Kovács
Krisztián elnök a Nyíregyházi Televíziónak azt mond-
ta, a félmillió forintból vásárolt élelmiszerekkel és egy
ózongenerátorral szeretnének a mentõállomás dolgo-
zóinak köszönetet mondani azért a munkáért, amellyel
nap mint nap, hõsként részt vesznek a koronavírus
elleni küzdelemben.

Nyíregyháza MJV polgármestere és az  MKKSZ – Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Alap-
szervezete december 4-én, a hagyományokhoz híven mi-
kuláscsomaggal ajándékozta meg a Jósa András Oktató-
kórház Gyermekosztályán fekvõ gyermekeket.

A szakszervezet immár 11. éve minden évben megszer-
vezi ezt a jótékonysági akciót Nyíregyháza polgármeste-
rének támogatásával, nagy örömöt szerezve azoknak a
gyermekeknek, akik a kórházi kezelésük miatt nem tölt-
hetik a családi otthon melegében e napot.

 
ELISMERÉS A GYÓGYÍTÓKNAK

Dr. Kovács Ferenc  az átadáson elmondta: – Ebben a
rendkívüli helyzetben, amikor az a célunk, hogy próbál-
juk lassítani a koronavírus-járvány terjedését, még fonto-
sabb, hogy odafigyeljünk egymásra. Ez az apró meglepe-
tés is hozzájárulhat a gyermekek jobb közérzetéhez, s
ezáltal a gyógyulásához. Nagyon nagy elismerést érde-
melnek a Jósa András Oktatókórház gyógyító osztályai,
orvosai, ápolói és minden egyes dolgozója, büszkék va-
gyunk arra a magas színvonalú ellátásra és a felelõsség-
teljes hozzáállásra, amivel helytállnak a veszélyhelyzet-
ben. Jó egészséget, kitartást kívánok valamennyiüknek!

MINDEN GESZTUS FONTOS
– A járványhelyzet a családokra, dolgozóinkra, kis be-

tegeinkre is nagy terhet ró. Minden gesztus, amit betege-
ink, dolgozóink kapnak most, felértékelõdik, legyen az egy
jó szó, figyelmesség, adomány. Ebben a nehéz helyzet-
ben megnyugtató, hogy hagyományaink tovább élnek, és

JÓTÉKONYKODNAK
Számos cég, intézmény és egyesület jótékonyságra

buzdító felhívását lehet olvasni a nyiregyhaza.hu vá-
rosi webportálon, az alábbiakban helyszûke miatt csak
néhányra hívjuk fel a figyelmet.

A Nyíregyházi Sportcentrum, a Nyíregyházi Élsport
Nonprofit Kft., a Fatum-Nyíregyháza röplabdacsapat, a
Hübner Nyíregyháza BS kosárlabdacsapat és a Nyír-
egyházi KC kézilabdacsapat idén is összefogott, és újra
meghirdeti karácsonyi jótékonysági akcióját. Várnak
minden megunt, de még használható régi vagy új játé-
kot, gyerekruhát, amellyel a rászoruló gyerekek kará-
csonyát szeretnék szebbé tenni. Az adományokat de-
cember 15-ig hétköznaponként a Continental Aréna
portáján lehet leadni. A szervezõk kérik, hogy a jár-
ványügyi helyzet miatt a felajánlott ruhákat kimosva és
bedobozolva juttassák el, amelyet elkülönítve öt napig
tárolnak a fertõzésveszély elkerülése miatt. A felaján-
lásokat ebben az évben is az Oltalom Szeretetszolgálat
Családok Átmeneti Otthona részére juttatják el, mely
ideiglenes elhelyezést biztosít a krízishelyzetben lévõ,
bántalmazott, vagy a hajléktalanság veszélyébe került
anyák és gyermekeik számára.

A Jósa András Múzeum, csakúgy, mint négy éve min-
dig, idén is meghirdette „Kis doboznyi szeretet” címmel
jótékonysági akcióját. Azt kérik a városlakóktól, hogy a
pandémiás helyzetre való tekintettel csengetés után az
intézmény biztonsági õrének adják át a Benczúr tér 21.
szám alatt a cipõsdobozba rakott, rászorulóknak szánt
ajándékaikat, naponta kilenctõl ötig, december 20-ig. A
dobozokba játékokat, iskolai és higiéniai eszközöket egy-
aránt tehetnek, az ajánlás szerint, de cukorka, nyalóka
vagy épp üdvözlõsorok is színesíthetik a meglepetést.
Az ajándékokat belépõvel köszöni meg a múzeum.

bár a Mikulás csak az ablakon át integethetett a gyerekek-
nek, mégis jó érzéssel töltött el bennünket, hogy nem fe-
ledkezett el rólunk – nyilatkozta dr. Szondi Zita, az intéz-
mény  fõigazgató-helyettese.

A csomagokat dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Ha-
vellant Gabriella, az alapszervezet titkára adta át dr. Szon-
di Zita fõigazgató-helyettesnek, dr. Dicsõ Ferenc osztályve-

zetõ fõorvosnak és Papp Judit ápolási igazgatónak
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ELHUNYT DR. VOJNIK MÁRIA

ELHUNYT PÉCSI ILDIKÓ

69 éves korában el-
hunyt dr. Vojnik Mária
orvos, az MSZP egykori
országgyûlési képviselõ-
je, államtitkára. A Ma-
gyar Szocialista Párt Nyír-
egyházi Szervezete ne-
vében Jeszenszki András
búcsúzik.

A Magyar Szocialista
Párt meghatározó egyé-

nisége volt, aki karrierje csúcsán sem felejtette el, hogy
honnan jött, kik bíznak benne az átlagnál is erõseb-
ben, és milyen felelõsséget vállalt fel értük, értünk.
Vojnik Mária 1951. május 26-án született Mátészal-
kán, 1969-ben Nyíregyházán érettségizett a Kölcsey
Ferenc Gimnázium és Szakközépiskolában. Debrecen-
ben, 1976-ban az Orvostudományi Egyetemen általá-
nos orvosi diplomát szerzett, majd 1994-tõl 1998-ig a
Magyar Orvosi Kamara megyei elnöke volt. A nyolc-
vanas években részt vett a rendszerváltást elõkészítõ

reformköri mozgalomban, 1989 októberében az MSZP
alapító tagja, 1990-tõl 1992-ig a nyíregyházi szerve-
zet elnökségi tagja volt. A párt országos választmá-
nyának a tagja is volt 1992 és 1998 között, majd 2004.
szeptember 4-én a párt megyei alelnökévé választot-
ták. Az 1990. és az 1994. évi országgyûlési választá-
sokon MSZP-s képviselõjelölt volt. Az 1994. évi ön-
kormányzati választásokon bekerült Nyíregyháza köz-
gyûlésébe. Az 1998. évi országgyûlési választásokon
szerzett elõször egyéni mandátumot Nyíregyházán. Eb-
ben a parlamenti ciklusban 1999. szeptembertõl 2000.
decemberig az MSZP frakcióvezetõ-helyettese volt,
majd 2002-ben megvédte egyéni mandátumát Nyír-
egyházán. Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztérium politikai államtitkára lett 2003 és 2006
között, majd az Országgyûlés Egészségügyi Bizottsá-
gának elnöke, illetve 2008–2010-ig egészségügyi ál-
lamtitkár volt. Szakmai elhivatottsága, hozzáértése
minden körben mély elismerést és tiszteletet vívott ki.
Õszinte részvétünk családjának! Nyugodjék békében!
(A teljes nekrológ a nyiregyhaza.hu webportálon ol-
vasható.)

December 5-én gödöllõi otthonában elhunyt Pécsi
Ildikó színésznõ – adta hírül Gödöllõ város Facebook-
oldala.

A bejegyzés szerint a Jászai Mari-díjas színmûvészt,
érdemes és kiváló mûvészt szombaton gödöllõi ottho-
nában érte a halál. Pécsi Ildikó Gödöllõ díszpolgára
volt, a város önkormányzata saját halottjának tekinti.
Pécsi Ildikó 1940. május 21-én született Polgáron, 1962-
ben végzett a Színház- és Filmmûvészeti Fõiskolán. Ne-
véhez számos emlékezetes színpadi és filmes alakítás
fûzõdik. Láthatta õt a közönség drámai és prózai szere-
pekben, komédiában és operettekben is. Munkásságát
1976-ban Jászai Mari-díjjal, 1980-ban érdemes mûvé-
szi, 1987-ben kiváló mûvészi címmel, 2006-ban a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (pol-
gári tagozata) kitüntetéssel ismerték el. 2007-ben Kos-

suth-díjjal tüntették ki
több évtizedes, nagy
népszerûségnek örven-
dõ, sokoldalú mûvészi
munkásságáért, elõadó-
mûvészi tevékenységé-
ért. Idén a Magyar Film-
akadémia Egyesület élet-
mûdíjjal jutalmazta. A 
színmûvész Nyíregyhá-
za díszpolgára is volt.
Pécsi Ildikó Nyíregyházán, a Zrínyi Ilona Gimnázium-
ban érettségizett, ezekrõl az évekrõl szívesen mesélt.

A Nyíregyházi Televízió egy néhány éve vele készí-
tett beszélgetéssel emlékezik a mûvésznõre, szomba-
ton 19.30-tól és vasárnap 8.30-tól, a Vetítõ címû mû-
sorban.

AASE-DÍJAT KAPOTT
Gobbi Hilda 1987-ben a végrendeletében hozta lét-

re az Aase-díjat az „emlékezetes percek, pillanatok,
szavak, mozdulatok fõszereplõi”-nek, az epizodisták-
nak, azzal a meghagyással, hogy évente két színészt
és két színésznõt díjazhat a neves mûvészekbõl álló
kuratórium.

A kuratóriumi tagok  – Egri Márta, Ráckevei Anna, Ud-
varos Dorottya, Gáspár Tibor és Márton András –  dön-
tése alapján  ebben az évben Horváth Margit, a nyíregy-
házi Móricz Zsigmond Színház színmûvésze Aase-díjas
lett  (további díjazottak: Szabó Éva, Kuna Károly és Spilák
Lajos)! Az elmúlt években Horváth Margitot többek kö-
zött olyan nagysikerû elõadásokban láthatta a nyíregy-
házi teátrum közönsége, mint a Hello, Dolly!, a 9-tõl 5-
ig vagy az idei évadban az Édes Charity. A díjakat ha-
gyományosan a Bajor Gizi Színészmúzeumban adják át,
ám a pandémiás helyzet miatt idén az esemény elma-
radt, a díjazottak késõbb vehetik át az elismerést.

A mûvésznõ a Nyíregyházi Televíziónak azt nyilat-
kozta, felfoghatatlan számára ez az elismerés. – Még ti-
tokban sem álmodoztam semmiféle szakmai díjról. Kü-
lön köszönöm a színház igazgatójának, Kirják Róbert-
nek, Horváth Ákosnak és Sediánszki Nórának, hogy gon-
doltak rám és titokban felterjesztettek – mondta. A nép-
szerû mûvésznõnek az utóbbi idõszak egyébként kiemel-
kedõen sikeres, októberben a 9-tõl 5-ig címû musical-
ben nyújtott kimagasló alakításáért bekerült a legjobb
50 kulturális hazai alkotó, kulturális szereplõ közé. A
Fidelio mûvészeti és kulturális honlap Kult50 listájára
zenés színház kategóriában került a Móricz Zsigmond
Színház színésznõje. A színház sajtóközleményében így
fogalmaz: a társulat valamennyi tagja nevében szívbõl
gratulálunk a mûvésznõnek! Horváth Margitot egyéb-
ként a színház által nemrég indított online vetélkedõ-
show, a Móricz-(F)Actor múlt pénteki adásában, a Szín-
ház Facebook-oldalán láthatják és szavazhatnak is rá.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A RÓMAI KATOLIKUSOK RÉGI TEMPLOMA
Gróf Károlyi Ferenc 1753-as telepítését követõen elsõ-

sorban evangélikus vallásúak érkeztek Nyíregyházára.
Mellettük lassú gyarapodásnak indult a római katoliku-
sok lélekszáma is. Eszterházy Károly egri püspök kineve-
zésének köszönhetõen Dolhai András lett a város elsõ
plébánosa 1768-ban. Dolhai név szerint összeírta híveit,
akiknek számát a cselédségen kívül 289-re tette. Ideigle-
nes kápolna gyanánt a paplak egyik szobáját használták.

A hívek Dolhai vezetésével egy kis kápolnát emeltek
Szûz Mária tiszteletére 1770-ben. Az épület azonban
az 1779-es egyházlátogatás idején már nyomorúságos
állapotban volt. A látogatást végzõ Eszterházy Károly
püspök azt remélte, hogy „mivel ebben a faluban a hí-
vek számához képest rendkívül szûkös a meglévõ szen-
tély, hiszünk az isteni kegyelemben, hogy a hívek szá-
ma nagymértékben növekedni fog”, ezért azt szeretné,
hogy „az említett szentély befogadóképességét, ha
hosszában nem lehet, szélességét tekintve növelni kell”.

Az egyszerû épületbõvítésnél nagyobb remények va-
lósultak meg! Károlyi és Dessewffy földesurak költségén
1783. szeptember 11-én egy új templom alapjait rakták
le. A földesurak a falak felépítésére azonban már nem
adtak pénzt, így a római szertartású katolikusok a
görögkatolikusok templomába kényszerültek. 1810-ben
Szepessy Ignác egri kanonok jelentõs összegével és a
városi tanács hozzájárulásával Frantz Ignác tokaji épí-
tõmester befejezte az egy oltárral és egy magas toronnyal

ellátott templom felépítését. Szepessy szentelte fel 1814-
ben, Urunk mennybemenetelének ünnepén ezzel a ti-
tulussal. Koroknay Gyula szerint „kissé vidékies, de igen
kellemes hatású késõ barokk épület volt”.

A város fõterén felépített templom sok fontos város-
történeti esemény tanúja lehetett. Már teljes díszében
pompázott, amikor 1824-re mindkét földesurától meg-
váltakoztak a mezõváros lakói, és e templom tövében
hirdették ki 1838 elején az V. Ferdinánd által az elõzõ
évben adományozott újabb királyi privilégiumokat is.
1903-ban harangját átköltöztették az új templomba,
majd a következõ évben lebontották.

CANTEMUS KARÁCSONY
A kórusintézmény a pandémiás helyzetben nem tud

karácsonyi koncertet adni, ezért sétánnyal, videó-
klipekkel és egy lemezzel kedveskedik a zenebará-
toknak a 45. évfordulón.

Hagyományteremtõ szándékkal díszítették fel a
Cantemus Vegyeskar tagjai a Kodály iskola keleti ol-
dalára nyíló ablakokat és a járda melletti fákat. – A
„Cantemus sétányon” az ajándékokon QR kódok lát-
hatók, aminek segítségével az interneten olyan új
videóklipet lehet megtekinteni, amelyet most készí-
tettünk, a másik oldalon az a QR kód látható, amellyel
a december 20-i koncertünkre lehet felcsatlakozni, az
interneten – tájékoztatott Szabó Soma Liszt-díjas kar-
nagy. December 20-án 17 órától ugyanis karácsonyi
koncertet közvetítenek az online térben, azt, amit
2018-ban rögzítettek a Continental Arénában, mûso-
ron karácsonyi dalok lesznek. Az idei, 45 éves szüle-
tésnap alkalmára – mivel programsorozatot nem le-
het szervezni – megjelent egy CD is. A régebbi kará-
csonyok mûsoraiból készült válogatáslemezt decem-
ber 10-tõl érhetik el online úton, illetve igényelhetik a
Cantemus ablakban elhelyezett postaládában is.


