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ÚJABB KÖRNYEZETTUDATOS LÉPÉS: ELEKTROMOS MOPEDEK
A környezettudatosság jegyében két darab elektromos

moped segíti ezentúl az önkormányzat dolgozóinak mun-
káját Nyíregyházán. A megyeszékhelyen két éve 41 gáz-
üzemû busz segíti a közösségi közlekedést, a tervek kö-
zött szerepel, hogy a flotta másik felét elektromos bu-
szok alkotják majd a közeljövõben.

Újabb sikeres pályázatot nyert Nyíregyháza a partner-
városaival közösen, egy magyar–szlovák–román–ukrán
együttmûködés keretében. A Határon Átnyúló Zöld Köz-
lekedési Hálózat címû projekt 2019 októberében indult
és idén év végén zárul. Ennek tárgyiasult formája két elekt-
romos moped, amiket az energiahatékonyság és környe-
zettudatosság jegyében fogják használni az önkormány-
zat munkatársai a városon belüli ügyintézésre – egy ideje
két elektromos kerékpárt és két elektromos mikrobuszt is
használnak a városházán.

ENERGIAHATÉKONY ÖNKORMÁNYZAT
A környezetvédelem és a megújuló energia használata

minden fejlesztést meghatároz a városban, ezért is nyert

Nyíregyháza 2019-ben energiahatékony önkormányzat cí-
met – ezt már dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta az eszközök
múlt pénteki bemutatása közben a városháza udvarán.

ZÖLD KÖZLEKEDÉS
A polgármester hozzátette: – A közlekedéshez évek óta

zöld szemlélettel közelítünk. Programunk egy része – hogy
két évvel ezelõtt gázüzemû buszokat állítottunk be – már
megvalósult, ez nagyon jó eredményeket hozott, a kör-
nyezetszennyezést lényegesen csökkentette a korábbi dí-
zelüzemûekhez képest. A tervünk az, hogy a következõ
években a flotta másik felét új elektromos buszokkal sze-
retnénk feltölteni. Ehhez fontos az infrastrukturális háttér.
Nemsokára elkészül a buszok telephelyének teljes terv-
anyaga, amelyben szerepel az elektromos buszok töltési
és szervizelési lehetõsége is. Az ehhez hasonló, nagysza-
bású fejlesztések megvalósításához jelentõs forrásra és
idõre van szükség, s ennek legcélszerûbb formája a lehe-
tõség szerinti százszázalékos támogatású pályázat, hiszen
ezeket az önkormányzat saját erõbõl nem tudná finanszí-
rozni. Az Integrált Közlekedésfejlesztés Operatív Progra-

mos pályázatunk például hétmilliárd forint összegû, amely
tartalmazta a 41 gázüzemû buszt és a telephely kialakítá-
sát – részletezte dr. Kovács Ferenc. (A mostani, Határon
Átnyúló Zöld Közlekedési Hálózat projekt részleteirõl az
5. oldalon található sajtóközleménybõl tájékozódhatnak.)

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ÚJÉVI KONCERT – CSAK AZ               MÛSORÁN
A Nyíregyházi Televízió az ünnepek alatt is garantálja a szórakozást, számos kulturális

mûsorral, a zene és dokumentumfilmek kedvelõire is gondolva várjuk kedves nézõinket.
December 24-én 19 órától a 2019-es év Városi Karácsonyi Koncertjét tekinthetik meg a
nézõk, majd 20 óra 30 perctõl a megyéhez kötõdõ Béres József életútjában merülhetnek
el az érdeklõdõk. December 25-én 19 órától ismét karácsonyi koncert várja a zeneked-
velõket, a Cantemus 2018-as hangversenye,  26-án 18 órától pedig a szintén megyébõl
származó Farkas Bertalan életét feldolgozó A csillagok útján címû dokumentumfilmet
mutatjuk be. Az újév sem telik majd zenei kavalkád nélkül, január elsején 18 órától Best
of Újévi koncert várja a nézõket. A program ugyanis a járványügyi rendelkezések miatt
elmarad, így az elmúlt évtizedben rögzített hangversenyek legjobb felvételeibõl készít
válogatást az NYTV. (Részletes program, a szilveszteri mûsorfolyamot is beleértve a
nyiregyhaza.hu városi webportálon és a nyiregyhazitv.hu oldalakon.)
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Idén is a nordmannok a legkeresettebbek (alig hullajtják a nem szúrós leveleiket), de a lucfe-
nyõk is kedveltek intenzív illatuk miatt. Bár múlt pénteken elkezdõdött a fák árusítása a NYÍRVV
Nonprofit Kft. fenntartásában lévõ piacokon, az igazi roham advent utolsó hétvégéjén jöhet. A
korábbi évek tapasztalatai alapján sokan kivárják az utolsó pillanatot, hogy megvásárolják a
karácsonyfát. A tûlevelûeket darabáron adják, már 4 ezerért is be lehet szerezni az ünnep egyik
legfontosabb díszét, de van, amelyiket 22 ezerért lehet hazavinni – néhol még 24-én is, ha
valaki nagyon elcsúszna a beszerzéssel...
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NYÍREGYHÁZA NYERTE AZ IDEI KULTURÁLIS TURIZMUS DÍJAT
Nyíregyháza nyerte az Art is Business Kulturális Turiz-

mus Díjat. Az ország egyetlen mûvészeti és forprofit világ
együttmûködéseivel foglalkozó médiuma, az Art is Busi-
ness magazin második alkalommal osztott elismeréseket
azért, hogy kiemeljék azon vállalatokat és magánszemé-
lyeket, akik példaértékû módon mûködtek együtt az adott
évben a kulturális világgal. Az alábbiakban a webportáljukon
megjelent méltató-összegzõ írásukból idézünk, melyben
dr. Ulrich Attila alpolgármestert is megszólaltatták.

A nagyvállalati, kis- és középvállalkozás, forprofit és
kulturális mecénás kategóriák mellé idén csatlakozott a
kulturális turizmus tárgyköre. A 2020-as díjazottak: Ma-
gyar Telekom, Intelligent Power Solutions Kft., Rényi And-
rea, Horgas Eszter fuvolamûvész és Nyíregyháza. Az or-
szág hetedik legnagyobb városa vendégforgalmát tekint-
ve az egyik legdinamikusabban fejlõdõ megyeszékhe-
lyünkké nõtte ki magát. A most elnyert elismerést az el-
múlt évek többmilliárdos turisztikai fejlesztései mellett

HAGYOMÁNYÕRZÉS, ÉRTÉKTEREMTÉS

Az alapkoncepció mind a városvezetés szemléletében,
mind a kulturális intézményrendszerben az, hogy idomul-
janak a társadalom változásához, igényrendszeréhez. A
múzeumi, könyvtári, önkormányzati, illetve a mûvelõdési
házak által szervezett programokon, fesztiválokon az el-
sõdleges cél az értékek megõrzése, átadása, sõt új értékek
teremtése. A kialakulóban lévõ új kulturális negyedben,
két egymással összefüggõ téren, a belváros tõszomszédsá-
gában, ahol a  Jósa András Múzeum, a júliusban átadott 
Kállay Gyûjtemény, valamint a színház is található, ezen
alapküldetés mellett cél a felnövekvõ generációknak, va-
lamint a közkultúrát ismerõknek szóló élményteremtés.
Emellett a város tervszerûen bõvíti a kulturális infrastruk-
túrát.  Az  Agóra  kialakítása, a  múzeumfalu  felújítása,
de a Kállay Gyûjtemény új épületbe való helyezése sem
kis fejlesztés. A Szindbád, azaz egy új színháztörténeti
múzeum kialakítása ugyancsak napirenden van.

NÖVELIK A VONZERÕT

A nyíregyházi események látogatottsági mutatóin meg is
látszik a város kultúra iránti nyitottsága.  A nagy idõszaki
bemutatókat húsz-, harmincezren látták kiállításonként, eb-
ben az évben a  Nyírségi Disznótoros Fesztiválon már húsz-
ezren vettek részt. Örömteli, hogy a városi rendezvényeken
a legkisebbektõl a nyugdíjasokig folyamatosan és nagy lét-
számban jelen van minden korosztály – mondja dr. Ulrich
Attila, a nyertes város kultúráért felelõs alpolgármestere.  A
fesztiválokon erõsen támaszkodnak a városi civilekre, a ren-
dezvények tartalmát, mondanivalóját együtt dolgozzák ki
sok szervezettel. A kultúrának meghatározó szerepe van a
város saját rendezvényeit tekintve is, ezek többsége kétség-
telenül emeli a Nyíregyházán eltöltött vendégéjszakák szá-
mát is, ami a turisztikai pozíció egyik objektív mérõszáma.

MEGTISZTELÕ ÉS MEGÉRDEMELT ELISMERÉS

„Derült égbõl jó értelemben vett villámcsapásként jött
a díj ezekben a nehéz, ködös idõkben, és nagy örömöt
szerzett” – árulta el beszélgetõtársunk, dr. Ulrich Attila.
Nem is gondolták volna, hogy van olyan független szak-
mai szervezet, amely tudja, hogy a kultúra befektetés, és
nemcsak szellemi, nonprofit értelemben, hanem – a ne-
velõ, identitást adó, formáló hatása mellett – egy város, de
az ország életében is nagyon komoly üzleti szerepe is van.

Számukra már csak ezért is megtisztelõ – és a kuratórium
részérõl hozzátehetjük: megérdemelt – az elismerés.

141-BÕL AZ ELSÕ NYÍREGYHÁZA

Elsõ körben huszonhárom hazai várost válogattunk ki
abból a száznegyvenegybõl, amelynek lakossága meg-

A város adventi koszorúján az önkormányzat részérõl a
díj kapcsán is nyilatkozó dr. Ulrich Attila alpolgármes-

ter gyújtotta meg sorrendben a harmadik, az öröm
gyertyáját múlt vasárnap, a pandémia miatt továbbra is

„rendezvénymentesen”

A Nyírségi Disznótoros Fesztivál nagy sikert aratott még
a pandémiás idõszak elõtt, tízezrek érkeztek látogató-

ként, fõzõcsapatok pedig még a határon túlról is

azzal érdemelte ki, hogy kulturális és szabadidõs attrak-
ciói igen nagy népszerûségnek örvendhettek a pandémiát
megelõzõ idõszakban. Ezt igazolja számos korábbi hazai
és nemzetközi díj is.

haladja a tízezer fõt, s egy összetett szempontrendszer
szerint pontoztuk õket. Ezek – hosszabb ismertetés nél-
kül – a következõk voltak: kulturális aktivitás és jelenlét
(helyszínek és vonzerõképesség); kreatív gazdaság (tudás-
alapú); kulturális támogató környezet (elérhetõség és fej-
lesztések). Az értékelés során két város ért el kimagasló
pontszámot, a díjat pedig Nyíregyháza vihette el. 

MI AZ AZ ART IS BUSINESS?

Önmeghatározásuk szerint egy olyan, stratégiai gon-
dolkodást támogató kezdeményezés, amely a vállalati
és kulturális szférák összekapcsolódását segíti megegye-
zõ értékek és érdekek mentén. A több ággal rendelke-
zõ Art is Business nyomtatott médiumból, prémium ka-
tegóriás magazinból, képzésbõl, zártkörû események-
bõl, konferenciából, díjból és egy ehhez kapcsolódó
díjátadóból áll. A Magyarországon hiánypótló díj ki-
mondottan imázsformáló és értékteremtõ céllal jött lét-
re. (További részletek az artisbusiness.hu honlapon és
a nyiregyhaza.hu webportálon.)
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AZ ELSÕ ÓVODÁBÓL MODERN EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT

A Csillag utca környékén járók szemmel követhették
az elmúlt hónapokban egy régi épület újjászületését. A
helyszín várostörténeti értéket is hordoz: ott nyílt meg a
XIX. század közepén a város elsõ óvodája. Most korszerû
orvosi rendelõként, védõnõi szolgálatként tárja ki kapu-
it, viszont az emléktábla hirdeti a múltat, ami dr. Rákó-
czi Ildikó önkormányzati képviselõ odafigyelésének jele-
ként díszíti újra a most már modern épületet.

A pályázatok és projektmenedzsment referatúra tájé-
koztatása szerint Nyíregyháza önkormányzata bruttó 407,8
millió forint, százszázalékos, vissza nem térítendõ támo-
gatást nyert az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyír-
egyházán – II. ütem” címû, TOP-os pályázat megvalósítá-
sára, melynek célja, hogy az egészségügyi alapellátást
biztosító intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturá-
lis feltételeinek korszerûsítését, a hozzáférés egyenlõtlen-
ségeinek mérséklését megvalósítsa. A projekt egyik ele-
me, a Nyíregyháza, Csillag utca 4–6. szám alatti, eddig
használaton kívüli ingatlan komplex felújítása, átalakítá-
sa, szem elõtt tartva az akadálymentesítést és az energia-
hatékonysági intézkedéseket is.

ORVOSOK ÉS VÉDÕNÕK

Az ingatlanon két különálló épület volt. A válaszfalak
bontásával, utólagos nyíláskiváltásokkal, majd új gipsz-

karton válaszfalak beépítésével, illetve a két korábbi funk-
cionális összeépítésével egy komplex épület alakult ki. A
hét helyiségbõl tervezetten három rendelõ a körzeti orvo-
si, míg a másik négy a védõnõi szolgálatnak ad helyet a
közeljövõben.

KORSZERÛ ÉPÜLET, ESZKÖZÖKKEL

Az épület homlokzatára, lábazatára és falaira utólagos
hõszigetelés, a magastetõ-födémre új hõszigetelés került. A
homlokzati nyílászárókat korszerû, hõtechnikailag a leg-

Nyíregyháza is részt vesz a hat megyébõl álló észak-
keleti zóna fejlesztéseiben, a város által elkészített stra-
tégiai terveket a hétvégén elfogadták – ezt dr. Palkovics
László innovációs és technológiai miniszter jelentette be
szombat reggel. A városházán elhangzott: két lényeges
elemet tartalmaznak a dokumentumok. Egyrészt színvo-
nalas munkahelyeket szeretne Nyíregyháza teremteni,
valamint fontos a Nyíregyházi Egyetem képzésének erõ-
sítése, illetve a szakképzés megújítása. A cél nemcsak az,
hogy megállítsák az elvándorlást, hanem hogy vissza is
tudják hívni a fiatalokat a régióba.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzata 2030-ig szóló gaz-
daságfejlesztési stratégiáját tekintették át szombaton, a vá-
rosházán. A kormány még nyáron jóváhagyta a Debrecen
2030 elnevezésû komplex fejlesztési programot, ennek
kapcsán még korábban úgy döntöttek, ne csak a hajdú-
bihari megyeszékhelyen induljanak el a beruházások,
hanem egy sokkal nagyobb térség profitáljon ezekbõl. Így
jött létre a hat megyét érintõ északkeleti gazdaságfejlesz-
tési zóna, amelynek része Szabolcs-Szatmár-Bereg is –
mondta dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszter. Ez a fejlesztés most egy komoly mérföldkõhöz
érkezett, a szombati egyeztetések után elfogadták Nyír-
egyháza és a megye által elkészített stratégiai terveket.

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ZÓNA, SOK ELEMMEL

– Az elmúlt egy évben elkészült magának a zónának a
stratégiája, illetve ezt lebontottuk megyékre és megyei jogú
városokra. Az elmúlt egy órában ennek a hosszú és inten-
zív munkának az eredményeit tekintettük át. Még azért
karácsony elõtt, hiszen jövõre elindul az új európai uniós
tervezési ciklus, ahol ezeket a projekteket, amiket meg-
határoztunk, egy az egyben meg is jelenítenénk. Alapve-
tõen egy sokelemû gazdaságfejlesztési zónáról beszéltünk.
Vannak infrastrukturális, közlekedési, energetikai, vállal-
kozásfejlesztési elemei, amik azt mutatják, hogyan akar-
juk az országnak ezt a részét a jövõben látni és mit kell
tennünk ennek érdekében – nyilatkozta a miniszter a nyír-
egyházi sajtótájékoztatón.

KIEMELT SZEREP NYÍREGYHÁZÁNAK

Fontosak az infrastrukturális fejlesztések, amelyek el-
kezdõdtek az elmúlt években, viszont a program fõ célja,
hogy megállítsák a megyében tapasztalt elvándorlást, sõt

MÉRFÖLDKÕHÖZ ÉRKEZETT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS

vissza is szeretnék fordítani. Nyíregyháza, mint megyeszék-
hely, kiemelt szerepet kap a fejlesztés kapcsán a következõ
10 évben, de a jelenlegi nagyszabású tervek azt követõen
is meghatározzák majd a megye és a város gazdaságát. –
Áttekintettük, összegeztük az eddig végzett munkát, ami
hónapokkal ezelõtt elkezdõdött. A város, a megye vezeté-
se, a megye egyéni országgyûlési képviselõi és az egyetem
vezetése is részt vett ebben – mondta a polgármester.

FÕ A FIATALOK HELYBEN TARTÁSA

– A jövõben szeretnénk az évtizedek óta tartó kivándor-
lási hullámot mérsékelni. Nagyon sok fiatal elmegy ugyan-
is különbözõ egyetemekre, szakképzõ helyekre és bár úgy
indul el, hogy szeretne visszajönni, erre különbözõ okok-
ból nem kerül sor. Ennek több eleme van, kettõt emelnék
ki: a színvonalas, munkahelyteremtõ befektetések idevon-
zása, és ehhez kapcsolódik – talán elõfeltétel is – a szak-
képzés és az egyetem, a felsõfokú képzés erõsítése. Na-
gyon örülök, hogy az elmúlt hónapokban a megyével, az
egyéni országgyûlési képviselõkkel folyamatosan tudtunk
eredményes munkát végezni, igazából ennek eredménye
az a stratégia, amit most lezártunk, és amit miniszter úr a
kormány elé visz – összegzett dr. Kovács Ferenc. Nyíregy-
háza polgármestere hivatalos Facebook-oldalán hozzátet-

te: „Nagyon jól indult ma a nap a városházán. Vendégünk
volt dr. Palkovics László innovációs és technológiai minisz-
ter, aki elindította és felügyeli az északkelet-magyarországi
zóna 2030-ig szóló gazdaságfejlesztési stratégiáját. Ez a
városunk és a megyénk szempontjából is meghatározó lesz
a következõ tíz évben, de hosszabb távon is. Folyamatosan
azon dolgozunk, hogy ez a fejlesztési program mielõbb el-
induljon, és teljes mértékben megvalósulhasson.”

DINAMIKUSAN MEGÚJULÓ TERVEK

Az említett zóna létrehozásával a gazdaságfejlesztés
centruma lehet a régió, a hazai és európai uniós források
közösen, egy cél érdekében szolgálhatják a jövõben a
megye fejlõdését – mondta a megyei közgyûlés elnöke. –
Elkészítettük mi is a fejlesztési terveinket, miniszter úr biz-
tosított bennünket arról, hogy lesz ugyan egy elfogadott
dokumentum, de ez a terv folyamatosan, dinamikuson
megújulhat. Idõközönként áttekintjük majd a fejlesztési
folyamat aktuális fázisát, ez nagy lehetõség számunkra,
hogy közvetlenül a tárcavezetõvel, szabályozott idõkö-
zökben az éppen aktuális feladatokat áttekintsük, mint
ahogy ma is ezt tettük – fûzte hozzá Seszták Oszkár, a
megyei közgyûlés elnöke.

Megújult Nyíregyháza elsõ óvodájának épülete

újabb elõírásoknak is megfelelõ mûanyag szerkezetûre cse-
rélték.  A szennyvízvezetékeken túl az épületvillamossági
rendszer is vadonatúj. A pályázati felhívás lehetõséget ad
az említett egészségügyi szolgáltatások részére eszközök,
berendezések beszerzésére is. Ez jövõ év elején történhet
meg, utána indulhat a szolgáltatás a 236 millió forintból,
100 százalék támogatás mellett elkészült épületben.

MOST IS A NYÍREGYHÁZIAKAT SZOLGÁLJA

Dr. Rákóczi Ildikó, a terület
önkormányzati képviselõje
hívta fel a figyelmet arra, hogy
helytörténeti vonatkozása is
van az épületnek. – Az 1846
õszére közadakozásból meg-
valósított „kisdedóvó” épüle-
te a megye elsõ mintaóvoda-
ként mûködõ gyermeknevelési intézménye volt. Errõl
az eredeti szellemiséget õrzõ, háziorvosi ellátásnak
és védõnõi szolgálatnak korszerû helyet biztosító épü-
let Csillag utcai homlokzatán emléktábla tanúskodik.
Az „Egészségügyi Alapellátás fejlesztése Nyíregyhá-
zán” önkormányzati pályázat keretében – a mai igé-
nyeket jól kiszolgáló, modern infrastrukturális ellátott-
sággal megújuló – egészségügyi intézmény is a
nyíregyháziakat szolgálja.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Seszták Oszkár, dr. Palkovics László és dr. Kovács Ferenc

(Szerzõ: Tarczy Gyula)
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850 millióból fejlesztett a
NYÍRSÉGVÍZ

347 ezer felhasználó számára biztosítja szolgáltatásait a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 91 településen biztosítják az ivóvizet, ezek
közül 75 településen van szennyvízelvezetés és -tisztítás. A
társaság 2020-as üzleti tervét még márciusban elfogadta a
közgyûlés. Akkor még nem tudták, hogy koronajárványos idõ-
szakok lesznek, melyek 30 millió forintos, nem várt többlet-
kiadást jelentettek, ám a szükséges beavatkozásokkal így is
teljesíteni tudják a célkitûzéseket.

– Üzleti tervünkben számolnunk kell azzal is, hogy 2012
óta nincs ivóvízdíj- és szennyvízdíj-módosítás. 2013 második
félévétõl tízszázalékos rezsicsökkentést is szükséges érvénye-
sítenünk a lakossági felhasználók felé, továbbá éves szinten
520 millió forint a közmûadó. Mindezen terhek mellett a költ-
ségeink viszont folyamatosan nõnek. A közmûadó, valamint a
rezsicsökkentés miatti bevételkiesés évi 1,2 milliárd forintos
forráscsökkentést jelent. A 8,3 milliárd forintos árbevételhez
viszonyítva a bevételek 15 százalékával nem rendelkezünk a
víziközmû-szolgáltatás végzéséhez – kezdte a beszámolót
Könnyû Zsolt, a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. gazdasági vezérigazgató-he-
lyettese. Az elsõ és legfontosabb cél ebben az évben is az volt,
hogy egészséges ivóvízzel lássák el a felhasználóikat, elvezes-
sék és megtisztítsák a szennyvizet, mindezt úgy, hogy a szolgál-
tatás színvonalából nem engednek. Munkájuk eredményekép-
pen a vízminõség folyamatosan javul, mind a 91 településen
nagyon jó – errõl több felhasználói visszajelzést is kaptak.

Egyszerûbb ügyintézés
Komoly honlapfejlesztés a jövõ év egyik nagy feladata a

NYÍRSÉGVÍZ terveiben, ahol az online térben kevéssé jártas
felhasználók is el tudják majd végezni az összes, szolgáltatás-
hoz kapcsolódó tevékenységet, a szerzõdéskötésektõl a mó-
dosításokon át a saját számlák megtekintéséig, a honlapon ke-
resztül történõ fizetésig.

Kintlévõségek kezelése
A felhasználók nyolcvan százaléka idõben befizeti a szol-

gáltatás díját, körülbelül tíz százalék az, akik – különbözõ okok
miatt – várnak a befizetéssel. Az ügyfelek fennmaradó tíz szá-
zalékával szemben pedig behajtási folyamatot indítanak el. –
2020-ban a veszélyhelyzet idején ezt felfüggesztettük, nem
korlátoztuk a szolgáltatást ott sem, ahol tartozás volt. Így eb-
ben az idõszakban a kintlévõség sajnos növekedett, árbevé-

tel-arányosan 4-rõl 4,6–4,8%-ra. A felhasználók részletfizeté-
si kérelemmel is fordulhatnak a társaság felé, illetve a RÉS Ala-
pítványon keresztül is kaphatnak segítséget, valamint az ön-
kormányzatok támogatásaira is pályázhatnak.

Nagyszabású fejlesztések
A 2020-as, 800 milliós fejlesztési tervekhez képest a plusz-

ban jelentkezõ beruházások kapcsán végül 850 millió forintot
fordítottak a mûszaki terület fejlesztésére. A rekonstrukciós fel-
adatokat és a karbantartási terveket is száz százalékban végre-
hajtja idén a NYÍRSÉGVÍZ. – Nyíregyházán több mint 240 millió
forintot sikerült hálózatrekonstrukciós feladatokra, közmûcso-
mópontok fejlesztésére és a szennyvíztisztító telepek, szenny-
vízátemelõk energiahatékonysági fejlesztéseire fordítani. Az
ivóvíznél tavalyhoz képest csökkent a hibaszám. A fejleszté-
sek eredménye, hogy kevesebb a hálózati veszteség, folyama-
tos a szolgáltatás. A tulajdonos önkormányzatokkal közösen
is pályáztunk, a hálózati vezetékek, csomópontok cseréjére
uniós forrásokból – 120 millió forint –, így több település
szennyvízátemelõinek rekonstrukcióját is megvalósítottuk.
Energiahatékonysági pályázaton pedig mintegy 200 millió fo-
rintot nyertünk, ezzel Nyíregyházán egy újabb gázmotort tud-
tunk beállítani – tette hozzá Galambos Sándor, a NYÍRSÉGVÍZ
Zrt. mûszaki vezérigazgató-helyettese.

Dugulások felelõtlenség miatt
Hatvan darab úgynevezett intelligens szivattyút is vásárol-

tak, mivel a szennyvízhálózat legnagyobb problémáit a dugu-
lások jelentik. Ezek az eszközök két irányba tudnak forogni és
mielõtt eldugulnának, azelõtt a forgásirányt megváltoztatva si-
kerül a forgókerékrõl ledobniuk a rárakódásokat, kócokat. –
Újra felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy nem szabad mindent
(popsitörlõket, apró mûanyag játékokat, ételmaradékokat, ola-
jat, macskaalmot) beledobálni-beleönteni a szennyvízhálózat-
ba, mert nem oda valók, és dugulásokat okozva valahol meg
fognak akadni. A csapadékos idõjárás miatt is nõtt a dugulá-
sok száma, nagyon sokan ugyanis a csapadékvizet bekötik a
szennyvízhálózatba. Fontos tudni, hogy szolgáltatási területün-
kön elválasztó rendszerû a csapadékvíz- és szennyvízhálózat.
A szennyvízhálózatot nem arra tervezték, hogy abba bevezes-
sék a csapadékvizet, ez így egyrészt törvénytelen, másrészt túl-
telítõdhetnek a szennyvízvezetékek, ami kiöntésekhez vezet-
het – hangsúlyozta a mûszaki vezérigazgató-helyettes.

3 ÚJ OKOSZEBRA
A már meglévõ intelligens gyalogátkelõhelyek mellett

most a Kállói út – Zimonyi utca csomópontjában, a Sós-
tói úton pedig a Stadion utcánál és az Etel köznél okosít-
ják a zebrákat év végéig.

A SafeCross rendszer egy olyan közlekedésbiztonsági
rendszer, mely az útburkolatban elhelyezett aktív LED-priz-
mák segítségével, villogó fénnyel hívja fel az autósok fi-
gyelmét a kijelölt gyalogátkelõhöz érkezõ, és azon éppen
áthaladó gyalogosokra. Nyíregyháza közgyûlése a gyalo-
gosbiztonság javítása érdekében még 2018-ban döntött ezek
kialakításáról, melyek telepítését idén a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. is folytatta. – A várossal egyeztetve nagy gya-
logosforgalmú átkelõhelyeket látunk el „SafeCross”
okostechnológiával, hiszen adataink szerint az érintett sza-

KÖZEL ÖT KILOMÉTERNYI ÚT ÚJULT MEG
Mintegy 600 millió forintot fordított az önkormányzat

különbözõ útszakaszok korszerûsítésére 2020-ban. Az út-
építési program folytatódik, a kormányzat ötmilliárd fo-
rintot biztosít 2022-ig a további beruházásokra.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a Felhõ utcai, helyszí-
ni bejáráson hangsúlyozta: – Ez egy nehéz, járvánnyal
terhelt év volt, ami ebbõl adódóan pénzügyi terhet is je-
lentett. De nagy öröm, hogy emellett is folytatni tudtuk a
2013-ban megkezdett útfelújítási programunkat, a több
évtizedes lemaradás pótlásának érdekében.

EREDMÉNYEK A JÁRVÁNY ELLENÉRE
– Visszatekintve és értékelve ezt a nehéz évet, útépítés,

-felújítás terén is komoly teljesítmény van mögöttünk. A
programot tovább folytatjuk, hiszen a kormányzat ötmilli-
árd forintot biztosított útfejlesztésre. Már dolgozunk az elsõ
csomag mielõbbi elindításán, annak érdekében, hogy eb-
bõl a forrásból újabb utak épüljenek 2022 õszéig – nyilat-
kozta. – Ebben az évben 1649 méterrel csökkent a föld-
utak hossza, az útfelújítások eredményeként pedig össze-
sen 4840 méternyi aszfaltút újult meg Nyíregyházán. Mind-
emellett idén is nagy gondot fordított a város a nagy felü-
letû útjavításokra, amely 17 utcát érintett közel 20 000
négyzetméteren. Fontos, hogy idén megvalósult a Ben-
czúr-Bessenyei tereket övezõ utak, járdák teljes felújítása,
ezzel is tovább szépült a város kulturális negyede. De ennél
is nagyobb eredmény, hogy három új körforgalommal is
gazdagodott Nyíregyháza.

ASZFALTOZÁS, KERÉKPÁRÚT, PARKOLÓ
Ami a részleteket illeti: a városüzemeltetési társaság ál-

tal Kistelekiszõlõben elkészült a Gálya utcában és a Gá-

lya – Meggyfa utcát összekötõ úton az új aszfaltút építése,
összesen 763 méter hosszan. Oroson, a Felhõ utcában és
közben földútból épült 886 méternyi új aszfaltút. Folya-
matban van az Orgona utca felújítása a Simai út – Móricz
Zsigmond utca közötti 880 méteres szakaszon, ahol már
az utolsó simításokat végzik. Megújult a Simonyi Óbester
utca 475 méteres, a Nyírfa utca 473 méteres, a Tábor utca
846 méteres, és a Bujtos utca Hunyadi u. – nagykörút kö-
zötti 503 méternyi szakasza. Megvalósult a Csillag utca
Hatzel tér – Szilfa u. közötti 513 méteres szakaszának, a
sulyánbokori bekötõút 1150 méteres, és 507 m-en a Törzs
utcai kerékpárút Semmelweis u. – Szalag u. közötti sza-
kaszának teljes felújítása. A 2020-as eredményekhez tar-
tozik még, hogy több mint 500 méteren felújították a Törzs
utcai kerékpárutat és kiépített a NYÍRVV egy 2215 négy-
zetméteres parkolót is.

A Felhõ utca az egyik, ami pormentes lett az idén

kaszokon naponta 14–21 ezer jármû halad át – nyilatkozta
ifj. Veczán László, a társaság osztályvezetõje. A Zimony és
a Stadion utcai csomópont térségében gyalogosérzékelõ
kamerákat telepítettek, az Etel köznél pedig gyalogosérzé-
kelõ infrakapu és védõkorlát segíti a biztonságos átkelést.
Az érzékelõket úgy telepítik, hogy normál tempóban a gép-
jármûnek legalább 50 méteres távolságból észlelnie kell az
átkelõt, érzékelve a prizmák villogását.
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GYÛJTÖTTEK A TÁNCOSOKADOMÁNYOK AZ ÖNKORMÁNYZATTÓL
Száznál is több cipõsdoboz adományt gyûjtött össze a

Szabolcs Néptánc Egyesület. Ruhát, játékokat és tartós
élelmiszert vártak november utolsó hetétõl az adomá-
nyozóktól, ezeket karácsonyi ajándékként juttatnak el
rászoruló családok számára.

December 10-re szinte megtelt adományokkal a Kö-
lyökvár elõtere. Az intézmény volt a felajánlások bázisa,
a járványügyi szabályok miatt az udvaron vették át a cso-
magokat és gyûjtötték a karácsonyfa körül. Játékokat, ru-

hákat, cipõket és tartós élelmiszert is kapott a Szabolcs
Néptánc Egyesület. – A pandémia miatt különösen vigyáz-
tunk a szabályok betartására. Nyírszõlõsön például az is-
kolakapu elõtt lehetett átadni az ajándékokat, de a Mó-
ricz iskola is így fogadta az adományokat. Több mint száz
cipõsdoboz érkezett, az egyesület tagjai saját autóikkal
juttatják el 80 olyan helyszínre, ahol rászoruló, többgyer-
mekes családok, egyedülálló idõsek élnek. A jelenlegi jár-
ványhelyzetben minden esetben csak a kapuig viszik majd
az ajándékokat, köszönjük a felajánlásokat – tájékoztatott
Ágoston Ildikó önkormányzati képviselõ, a Szabolcs Nép-
tánc Egyesület elnöke.                   (Szerzõ: Nagy Boglárka)

Több száz darabos arcmaszkadományt kapott a Nyír-
egyházi Család- és Gyermekjóléti Központ Nyíregyháza
önkormányzatától. A 800 család számára összeállított
csomag tartalmaz öt kiló burgonyát és lisztet is, utóbbit a
Magyarok Kenyere program keretében juttatják el a rá-
szorulóknak.

Jászai Menyhért alpolgármester hétfõn, a városházán
adta át a csomagokat Lengyelné Pogácsás Máriának, a
Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ igazgató-
jának. A mosható, vasalható, többször használható arc-
maszkok mellett 4000 kg burgonyát is küldött az önkor-
mányzat a központ ellátottjainak, valamint 1500 kg lisz-
tet is összegyûjtöttek a rászorulók számára. – A leghátrá-
nyosabb helyzetû nyíregyházi családokra gondolunk, õk
vannak elsõsorban a központ látókörében. Mintegy 800
család számára szerveztünk több forrásból adománycso-
magot karácsonyra. Ennek egyik eleme 5 kg liszt, amely a
Magyarok Kenyere program keretében érkezett hozzánk,
ehhez vásárolt az önkormányzat csomagonként 5 kg bur-
gonyát, és adunk egy többször használatos maszkot is.

SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK

Nyíregyháza MJV Önkormányzata a szociális ellátások
biztosításával folyamatosan segíti a rászorulókat – tette
hozzá Jászai Menyhért. Tekintettel a járványhelyzetre,
korábban fertõtlenítõszereket és maszkot kaptak a hátrá-
nyos helyzetben élõ családok, míg tavasszal nyíregyházi
cégek, vállalkozások felajánlásainak köszönhetõen az ön-
kormányzat maszkot küldött minden nyíregyházi nyugdí-
jasnak. Lengyelné Pogácsás Mária, a Nyíregyházi Család-
és Gyermekjóléti Központ – mely a nyíregyházi járás 15
településén illetékes, így közel 6000 rászoruló családdal

áll kapcsolatban – igazgatója az átadáson elmondta, a köz-
pont elsõsorban azokhoz a rászoruló családokhoz juttatja
el az ajándékcsomagokat, akikkel az év folyamán együtt-
mûködtek a különbözõ szociális és életviteli problémák
megoldása érdekében. – Egyébként intézményünk janu-
ártól decemberig folyamatosan gyûjti és juttatja el a rá-
szorulók részére a ruha-, a bútor-, a játék-, illetve az élel-
miszeradományokat.

Ingyen készített 2000 maszkot a Nyíregyházi Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ számára Gyarmati Edi-
na kézmûves. Az anyagból varrt védõeszközöket ön-
költségen állítja elõ önkéntesek segítségével és ingyen
adja magánszemélyeknek és intézményeknek egy-
aránt. Nemcsak nyíregyháziak kaptak tõle maszkot,
az ország minden pontjára postázott már. A koronaví-
rus-járvány tavaszi elsõ hulláma alatt összesen több
mint 11 ezer textilmaszkot készítettek.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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A VÖRÖS ÓRIÁSKENGURUK EURÓPAI TENYÉSZ-
PROGRAMJÁT NYÍREGYHÁZÁRÓL KOORDINÁLJÁK

ISMERI AZ ÖSSZPOPULÁCIÓT

– A szövetségen belül jelenleg körülbelül 60 európai
állatkert összesen 300 vörös óriáskengurut tart, ami már
önmagában is nagy szám – kezdte a beszélgetést a nyír-
egyházi koordinátor. – Ezeknek az egyedeknek az adatait
egy szoftveren keresztül érem el, amit évente legalább
kétszer frissítek, hiszen minimum ennyiszer veszem fel a
kapcsolatot a különféle európai állatkertekkel és kérem el
tõlük az adatokat arról, hogy mennyi hím és mennyi nõs-
tény vörös óriáskenguruval rendelkeznek, történt-e szüle-
tés vagy netán elhullás. A program tehát összesíti nekem
az egyedszámot, és így a populációról kapok egy képet.
Ennek köszönhetõen meg tudom állapítani, hogy bizonyos
állatkertekben milyen mértékû az elöregedettség, számol-
hatunk-e a beltenyésztettség veszélyével. Az utódok, akikre
nem tartanak igényt, hova fognak kerülni vagy szaporít-
hatóak-e.

Mindezek mellett folyamatosan monitorozom azokat a
hímeket és nõstényeket, amelyek magas genetikai értéket
képviselnek, és persze megnézem, hogy az adott állatkert
az állományát tekintve tud-e tartani tenyészcsapatot. Ál-
talában õsszel teszem meg az úgynevezett kiajánlásomat,
az összes birtokomban lévõ adat alapján eldöntöm, hogy
mi legyen az egyes európai állatkertek vörös óriáskengu-
ru populációjának sorsa.

Zoos and Aquaria) tagjaként is részt vesz több fajmegmen-
tési programban. Ennek célja egy olyan életképes, megfe-
lelõ genetikai változatosságú populáció kialakítása, biz-
tosítása, amely hozzájárul a faj hosszú távú túléléséhez és
lehetõvé teszi az esetleges késõbbi visszaköltöztetést az
eredeti természetes élõhelyre. Az eredeti élõhelyükön
veszélyeztetett, kipusztulófélben lévõ állatfajok, mint pél-
dául a nyugati síkvidéki gorilla, a jegesmedve vagy a
szélesszájú orrszarvú összehangolt tenyésztését ugyanis a
vezetõ állatkertek évtizedek óta sikerrel végzik.

AZ EURÓPAI ÁLLOMÁNY STABIL

Boda Ferenc azt mondja, hogy bár az európai állomány
stabil, és a vörös óriáskenguru összességében egy könnyen
tartható faj, ennek ellenére, mint minden más állat, nagy
odafigyelést igényelnek, amit nem magától értetõdõen
tudnak biztosítani az európai állatkertek. Szükség van fû-
tött házra, nagy kifutóra, és a kerítés magasságát is egy
megadott szabvány szerint biztosítani kell. Jelenleg a szö-
vetség összpopulációjában valamennyivel több nõstény,
mint hím szerepel, de ezek olyan genetikai értéket képvi-
selnek, amivel biztosított a vörös óriáskenguru populáció
az elkövetkezõ 15 évre is.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Bali seregély

Borneói orangután

12 napos indiai orrszarvú

– A szövetségen belül minden tenyészprogramba tarto-
zó fajról állomány törzskönyvet vezetnek az egyes koor-
dinátorai, vagyis õk ismerik az összes egyed genetikai
hátterét, melynek alapján a lehetõ legnagyobb változa-
tosságot fenntartó párosítási döntéseket meg tudják hozni
a munkájukat segítõ tanácsadó testülettel közösen – ma-
gyarázta az osztályvezetõ, aki hozzátette, a Föld legna-
gyobb erszényes állatának, a vörös óriáskengurunak az
európai tenyészprogramját például 2017 óta a Nyíregy-
házi Állatpark zoológiai vezetõje, Boda Ferenc koordi-
nálja.

ÜGYEL A GENETIKAI SOKFÉLESÉG
MEGÕRZÉSÉRE

A nyíregyházi koordinátor nyilvántartásában jelenleg
közel 60 európai állatkert 300 egyede szerepel, vagyis az
Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetségének tagjai
ennyi vörös óriáskengurut tartanak. Boda Ferenc munká-
ja során segíti a megfelelõ tartási körülmények kialakítá-
sát, a helyes takarmányozást, a pároztatás rendszerét, ügyel
a genetikai sokféleség megõrzésére, valamint tanácsaival
segíti, hogy melyik állatkert melyik egyedet tartsa, és meg-
szabja, hogy melyik egyedet lehet szaporítani magas ge-
netikai értéke miatt, s melyiket nem.

INGYEN KAPJÁK MEG AZ EGYEDEKET

Ilyen tenyészprogramba csak a már említett EAZA
kertek csatlakozhatnak és a programban részt vevõ
állatkertek ingyen kapják az egyedeket, viszont a szü-
letett utódok sorsáról minden esetben az adott faj ko-
ordinátora – vörös óriáskenguruk esetében a nyíregy-
házi Boda Ferenc – dönt, így azt a tartó kert oda to-
vábbítja ingyenesen, ahova õ jelzi.

5000 állat, 500 faj, 300 000 négyzetméter. A Nyíregy-
házi Állatpark Magyarország leglátogatottabb vidéki tu-
risztikai látványossága, ahol az állatok bemutatásán túl
legalább ennyire hangsúlyos szerepet kap a fajmegõrzés,
az oktatás és a kutatás is. Azt talán kevesen tudják, hogy
bizony a Föld legnagyobb erszényes állatának, a vörös
óriáskengurunak az európai tenyészprogramját is innen
koordinálják, vagyis itt dõl el, hogy az Európai Állatker-
tek és Akváriumok Szövetségének 300 állatkertje közül
többek között melyik vehet részt vörös óriáskenguru sza-
porításában, és amennyiben sikeres a programja, hová
kerülhet át az egyed, biztosítva ezzel a kontinens más
pontján is a fajfenntartást.

Az állatkertek szerepe napjainkra nagymértékben átér-
tékelõdött. Míg korábban csupán az állatok bemutatása
volt a cél a nagyközönségnek, mostanra a modern ko-
moly zoológiai tudással rendelkezõ kertek fajmegõrzés-
sel, oktatással és kutatással is foglalkoznak. A Nyíregyhá-
zi Állatpark is sok olyan fajt tart és tenyészt, melyeknek
egyedeit a vadonban a kipusztulás fenyegeti, így ezek
kulcsfontosságúak bizonyos fajok fennmaradásában – tud-
tuk meg Révészné Petró Zsuzsától, a Nyíregyházi Állat-
park osztályvezetõjétõl.

A VILÁG EGYIK LEGRITKÁBB MADARA
ITT IS MEGTEKINTHETÕ

– Az állatkerti fajmegõrzés egyik ikonikus faja a bali
seregély, amely a világ egyik legritkább madara. Élõ-

helyének pusztítása és
az illegális állatkereske-
delem miatt a szabad ter-
mészetben száma kriti-
kusan megfogyatkozott,
alig 100 egyedbõl áll a
vadon – Bali szigetén –
élõ populáció. Az állat-
kerti fajmegõrzési össze-
fogásnak és tervszerû

szaporításnak köszönhetõen azonban zárt tartási kö-
rülmények között már több mint 2000 egyed él belõle
a világ állatkertjeiben – köztük Nyíregyházán is –, és
az itt született utódok egy részét visszatelepítik a ter-
mészetbe. De nemcsak a ritka madarat sikerült terv-
szerûen szaporítani a Sóstó Zooban, így segítve a ki-
pusztulás szélén élõ faj populációit. Az országban elõ-
ször itt született a világ leglassabban szaporodó, fán
élõ emlõsének, a borneói orangutánnak kölyke vagy

a legnagyobb szárazföldi emlõsnek, az afrikai elefánt-
nak borja, de az állatpark közösségi oldalát követõk egy
kis indiai orrszarvú világrajövetelét is végigkísérhették
egy speciális kamerarendszernek köszönhetõen.

FAJMEGMENTÉSI PROGRAMOKBAN
VESZNEK RÉSZT

A Nyíregyházi Állatpark az Európai Állatkertek és Ak-
váriumok Szövetségének (EAZA: European Association of

Afrikai elefánt

Vörös óriáskenguru

Boda Ferenc
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MOBIL ULTRAHANG ÉS LARINGOSZ-

KÓPOK A HÜBNERTÕL
A  Hübner-H Kft. minden évben támogatja a Jósa And-

rás Oktatókórházat, idén két darab King Vision aBlade
típusú videó gégetükör berendezés és egy PHILIPS gyárt-
mányú, Lumify L12-4 típusú ultrahang-diagnosztikai ké-
szülék beszerzésével. Az eszközök együttes értéke közel
4,5 millió forint – tájékoztatott a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház Kommuni-
kációs és PR Osztálya.

Ezzel a jótékonysági akcióval a Hübner-H Kft. folytatja
azt az évek óta fennálló hagyományát, mely által kiemelt
figyelmet fordítva a nyíregyházi kulturális, sport- és egész-
ségügyi intézményekkel történõ kapcsolattartásra, igyek-
szik hozzájárulni az eredményes mûködési feltételek biz-
tosításához és az ellátás színvonalának javításához. Külö-
nösen örvendetes a cég vezetése számára, hogy a beszer-
zett ultrahang és gégetükör berendezések azonnal harcba
vethetõek az intenzív osztályon ápolt COVID-betegek
gyógyulásának elõsegítése érdekében.

A BIZTONSÁGOS BETEGELLÁTÁST SEGÍTIK

A képalkotó diagnosztika az egészségügyi ellátórendszer
egyik alappillére, amelynek feladata nemcsak a jelenlegi
járványhelyzetre reagálni, hanem az amúgy is túlterhelt
diagnosztikai igényt kiszolgálni, mûködõképességét fenn-
tartani. Az adományból vásárolt vizsgálófejjel felszerelt ult-
rahangkészülék akár kézben is könnyen szállítható, így
„nem a beteg megy a készülékhez, hanem a beteghez megy
a készülék”, így a COVID-betegek diagnosztikájában a ké-
szülék nagy segítséget jelent és a járvány elmúltával az in-
tenzív osztályon is használható lesz. A támogatásból két
darab videó laringoszkópot (videó gégetükröt) is vásárolt a

kórház, mely tartós, hordozható és hatékony megoldás, s
maximalizálja az elsõ kísérlet sikerének esélyét, és mini-
malizálja az intubálás idejét. A laringoszkópok a COVID-
os betegek lélegeztetõgépre helyezését segíthetik a járvány-
helyzetben, szinte minden intenzív COVID-os részlegükre
jut ma már ilyen eszköz. Az eszköz jelentõsége az egysze-
rû kezelhetõségében rejlik, a mûszer azoknál a típusú mû-
téteknél is használható lesz, ahol általános érzéstelenítés
történik (altatás). A videó laringoszkóp által közvetített kép
révén könnyebbé válik az intubálás, segítségével, viszony-
lag kis gyakorlat után, egy kezdõ altatóorvos és egy tapasz-
talt aneszteziológus orvos is könnyedén be tudja helyezni
a csövet. Mindkét készülék a biztonságos betegellátást se-
gíti a járványhelyzetben.

300 CSALÁDNAK
Példaértékû összefogással gyûjtött karácsonyi aján-

dékokat a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-
pont felhívására Nyíregyháza és a környezõ telepü-
lések lakossága.

A december 11-ig tartó akció keretében 26 oktatá-
si, nevelési intézménybõl, 11 vállalkozástól, szerve-
zettõl és 164 magánszemélytõl érkeztek kiváló minõ-
ségû, sok esetben bontatlan játékok, vadonatúj legók,
könyvek, írószerek, új ruhák, valamint tisztálkodási
és fertõtlenítõszerek. Az ajándékok között megtalál-
hatók a gyermekkerékpár, számítógépek, laptopok,
okostelefonok, babakocsi, etetõszék, autósülés, fejlesz-
tõ játékok, ékszerek, bizsuk. A központ munkatársai
több mint 300 gyermeknek és családjaiknak állítottak
össze személyre szabott, értékes csomagokat, melye-
ket egyénileg adnak át. December 16-án Jászai Meny-
hért alpolgármester is ellátogatott a központ Május 1.
téri telephelyére, hogy az elsõk között jelképesen egyA cég képviseletében Ingo Heerdt ügyvezetõ igazgató és

Dobi József igazgatásvezetõ adta át az eszközöket dr.
Szondi Zita fõigazgató-helyettesnek és dr. Szûcs Attilá-

nak, az Intenzívterápiás és Aneszteziológiai Osztály
vezetõjének

családnak átadja a karácsonyi ajándékot. A központ
valamennyi munkatársa nevében köszöni az adomá-
nyozóknak a nagylelkû felajánlásokat, egyben jelzi,
hogy az intézmény egész évben folyamatosan gyûjti
és osztja az adományokat.
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„A VÁROS ADOTTSÁGAINAK EREJE 2020-BAN IS MEGMUTATKOZOTT”
Ugyan elsõdlegesen minden figyelmet a járvány keze-

lése kötött le, de ebben a nehéz évben is van mirõl szá-
mot adni, ezért is készült el egy polgármesteri beszámoló
– nyilatkozta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc. A
városvezetõ hozzátette: érdemes tudni minden nyíregy-
házinak a benne lévõ tényekrõl, hiszen mindannyian büsz-
kék lehetünk rájuk. A kiadvány a napokban kerül a posta-
ládákba, s ebbõl kiindulva kértünk egy év végi beszélgetést
a polgármestertõl, érintve néhány fontosabb területet.

– A járványidõszakot végigkíséri a társadalmi összefo-
gás, ami nem ismeretlen, hiszen már az elsõ ciklus legele-
jén, 2011-ben, a nagy belvíz idején megmutatkozott ha-
sonló – kezdte a beszélgetést. – Abban a nagyon nehéz
pénzügyi helyzetben, amikor szinte nem is volt más lehe-
tõség, a kezdeményezésemre azelõtt hihetetlennek tûnõ
összefogás bontakozott ki, talán innen eredeztethetõ az
idei. Cégek, vállalkozások, civilek segítenek eszközökkel
és pénzadományokkal, de a legfontosabb talán a gesztus
és a gondolkodásmód, az a mentalitás, ami emögött van.

CSAPATMUNKA A DÖNTÉSEK MÖGÖTT
Dr. Kovács Ferenc hangsúlyozta: az önkormányzati

rendszer stabil gazdasági háttérrel rendelkezik. Bár pénz-
ügyileg nem voltak kedvezõ irányúak a változások a vi-
lágjárvány miatt, biztonsággal, a költségeket vállalva le-
hetett végigvinni 2020-at. Ennek az alapja, hogy 2013-tól
a városnak nem volt veszteséges a költségvetése. – Most is
folyamatosan mûködik az általunk létrehozott, az aljegy-
zõ által irányított helyi operatív munkacsoport, mely az
azonnali, arányos és szükséges intézkedések meghozata-
lában nagy szerepet játszott, egyeztetve mindig a Polgár-
mesteri Hivatal, a városi cégek, intézmények szakembe-
reivel. Ez a csapatmunka, s a sokszor hétvégi közös elem-
zések is ott vannak a polgármesteri döntések mögött. Bár a
közgyûlés és a közgyûlési bizottságok az év több hónap-
jában a veszélyhelyzetben nem mûködtek, de a döntés-
elõkészítési háttérfolyamatok ugyanúgy zajlottak. És ter-
mészetesen rendben mûködik a szociális ellátórendszer
is, nincs különbség a tavalyihoz képest.

CÉL A BEFEKTETÉSÖSZTÖNZÉS
A polgármester arra is kitért, minden ciklusnak vannak meg-

fogalmazott prioritásai. Az elmúlt idõszakban az intézmények
felújítása és az infrastruktúrafejlesztés volt az elsõdleges, amik

tovább folytatódnak, a mostaninak pedig a gazdaságfejlesz-
tés, befektetésösztönzés, munkahelyteremtés. – Mivel 2010
elõtt a gazdasági szférában dolgoztam, eleve ezzel szerettem
volna kezdeni, de ehhez meg kellett teremteni a feltételeket.
Három fontos adottság hiányzott még, amiket mostanra sike-
rül pótolni, ledolgozva a hátrányokat. Egyrészt a humánerõ-
forrás-háttér, ami már adott: az Ipari Park Nonprofit Kft. egy
olyan szervezet, ami tudja menedzselni a vállalkozásokkal
a kapcsolattartást, s méltó elhelyezést kapott a Tiszavasvári
úton a Technológiai Transzfer Központban, a korábbi lakta-
nya volt parancsnoki épületében. A másik a befektetési te-
rület: annak idején, 2010 elõtt egy pesti cégnek adták oda
az összes opciós jogot az akkori ipari park bõvítésére, ez
most jár le. Emellett a kialakuló Nyugati Ipari Parknál az
állami NIPÜF vett 50 hektárt, s ott van hozzá az infrastruk-
túra is, a víz, szennyvíz, áram. A harmadik feltétel pedig,
hogy a mai befektetõk már nemcsak területet keresnek, ha-
nem szolgáltatásokat várnak. Ehhez létrehoztuk a Magyar
Fejlesztési Bankkal karöltve az 5,5 milliárdos Iparfejlesztési
Tõkealapot és az 5 milliárdos Vállalkozásfejlesztési Tõke-
alapot, utóbbi a már mûködõ, helyi kis- és középvállalko-
zásoknak lesz segítség a fejlesztésekhez. És kész vannak
az elõtanulmányok a Városfejlesztési Alaphoz, ami a kö-
vetkezõ ciklus EU forrásaiból töltõdhetne fel.

„VISSZAVÁRJUK A FIATALOKAT”
– Most érünk el oda, hogy befektetési érdeklõdések is

vannak, ami mindig egy hosszú folyamat a letelepülni szán-
dékozók részérõl. Az év elején több mint tíz tárgyalást
kezdtünk el, de a COVID leállította a folyamatokat.
Mindennek az igazi célja – a munkanélküliség csökkenté-
se mellett – a fiatalok minimum 50 éve tartó kivándorlásá-
nak megállítása. Van kötõdésük Nyíregyházához, de nem
tudtak visszajönni, így olyan munkahelyek kellenek, hogy
perspektívát lássanak a hazatelepülésben.

TUDATOS TERVEZÉS AZ ÚTFEJLESZTÉSBEN
Dr. Kovács Ferenc részletesen kitért a közlekedés fej-

lesztésének hátterére, melynek az idén is voltak látványos
jelei. – Ezt több területen indítottuk el annak idején. Fo-
lyamatos feladat a földutak aszfaltozása, amit a lehetõsé-
geket jól kihasználva végzünk 2013-tól, de ne feledjük, az
elsõ ciklusban még a nagykörúton belül is volt hét földút,
plusz az Univerzum melletti gidres-gödrös parkoló... A
kormányzattól most újabb ötmilliárd forintot kaptunk az
elõrelépéshez, ám ez egy tudatosan tervezett folyamat ered-
ménye és nagyon tanulságos. 2013-tól, mióta a csõdhely-
zettõl megszabadultunk, nemcsak utakat építettünk, ha-
nem befektetés a jövõbe címszóval minden évben rendel-
tünk kiviteli terveket úgy, hogy a megépítésre nem volt
pénz. A tartalékból áldoztunk több tízmillió forintokat erre.
Az idõ igazolta a stratégiánkat, nem EU-s, hanem kormány-
zati forrásból kaptunk már erre korábban 2, illetve 1 milli-
árdos támogatást. Most pedig azt mondhattam a kormány-
nak: mi megtettük a magunkét, 5 milliárd forintra, 47 útra
van konkrétan kiviteli tervünk... Ám a fejlesztésnek van-
nak elõfeltételei, amihez a lakosság együttmûködése is kell,
a szabályozási szélességhez szükséges területek ingyenes
átadása, úgy, mint az minden nagyvárosban történik.

15 ÚJ CSOMÓPONT
– A másik a csomópontok kérdése, melyek balesetve-

szélyesek voltak és lassították a közlekedést. Az elmúlt
években 13 új körforgalmat építettünk, s tegyük még hoz-
zá a Szegfû utcai szûkület megoldását a négysávossá bõ-
vítéssel és a Mezõ utcai keresztezõdés átalakítását. E téren
már látszik az alagút vége, de folytatjuk: jövõre a Hímes-
nél, a Stadion utca–Kótaji út keresztezõdésében és a Kállói
út–Tünde utcánál épül körforgalom, ez is lényeges elõre-
lépés lesz.

NAGYKÖRÚT, TOKAJI ÚT, KÖRGYÛRÛ
– És ne feledkezzünk meg az óriási beruházásokról. Az

egyik a nagykörút bezárása, amit évtizedekig ígérgettek.
Hat éve kezdtük a folyamatot, hogy a Vasútállomástól a
felüljáróig négysávos legyen a szakasz. Mivel egy része a
MÁV-é volt a területnek, elõször meg kellett szerezni az
önkormányzatnak, s úgy készültek el a kiviteli tervek, hogy
legyen gyalog- és kerékpárút is ezen a közel másfél kilo-

méteren. Óriási program. A másik hasonló, a Tokaji úti fe-
lüljáró, amit korábban mindig, mindenki megígért, de nem
csináltak semmit. Eddig azt tudtuk elérni, hogy jövõre kész
lesznek a kiviteli tervek, de mi már aluljárót tervezünk.
Erre már akkor is gondoltunk, amikor évekkel ezelõtt a
Nyíregyháza–Tokaj kerékpárutat építettük... A Tiszavasvári
úti felüljáró felújítása is indul 2021-ben. Ez egy kétéves
ügy, az akkori statikai vizsgálat következménye, hogy a
tartópilléreket is cserélni kell és figyelembe venni a késõb-
bi vasútfejlesztés szempontjait. Így drágább lesz és tovább
tart, de a kormányzat biztosítja a másfél milliárdos forrást.
Egy fontos kérésünk volt, a jobb oldalon legyen kibõvítve,
hogy elkészüljön a gyalogos mellett a kerékpáros átveze-
tés is, a LEGO-ig tartó szakaszt a városival összekötve. A
következõ nagy tervünk a körgyûrû bezárása. Mivel elké-
szült a nyugati elkerülõ, már csak az északi szakasz nagy-
jából 16 kilométere hiányzik. Ez több szempontból is ki-
emelt fontosságú: az agglomeráció megközelíthetõsége, a
gazdaságfejlesztés és a turizmus miatt, hiszen biztosíthat-
ná, könnyíthetné egy részen a Sóstó felé irányuló forgalom
számára a parkolást. Itt a tervezés közeli elindítása a cél.

VALÓDI ZÖLD LÉPÉSEK
A polgármestert a zöld programról is kérdeztük, hiszen

a fásítás szinte hetente szerepelt a hírekben. – Mikor az
elsõ ciklus elején, 2011-ben Sóstón a platánsort ültettük,
én vettem az elsõ fát, majd jöttek a vállalkozók, nem is
jutott mindenkinek. Az évekkel ezelõtt indított átfogó, szisz-
tematikus polgármesteri program már nemcsak fákban,
hanem fasorokban gondolkodik, minden utcában odaillõt
tervezve, az egész várost egységnek tekintve. Az egészsé-
gesebb, élhetõbb város megteremtéséhez szervesen hoz-
zátartozik, hogy beszereztünk 41 gázüzemû buszt, a
szennyezéskibocsátásuk jóval kisebb, mint a dízelüzemû-
ekének. S ha már energetikai hatékonyság: a rengeteg fel-

falu jelentõsége, ahol nagy területen, sok ember elfér.
Azért is újítottuk fel mostanra, hogy színes programokat
lehessen szervezni, ami szintén növelheti a vendégéjsza-
kák számát, csakúgy, mint a két, nemrégiben átadott szál-
loda: a Pangea és a Hunguest Hotel.

SPORTFEJLESZTÉSEK A VÁROSLAKÓKÉRT
A sportfejlesztések több oldalt is kaptak a 2020-as Pol-

gármesteri beszámolóban. – Ezt is 2011-ben kezdtük, az

A két új örökösföldi körforgalom légifelvételén jól érzékelhetõ a fontosságuk

A Kállay-ház a páratlan gyûjtemény méltó elhelyezésén túl várostörténeti kiállításnak is helyt ad

újított intézmény is részt vesz a környezetszennyezés csök-
kentésében, köztük az óvodák, bölcsõdék, iskolák.

ELISMERÉSEK: AZ ELVÉGZETT MUNKA
EREDMÉNYEI

– A Kulturális Negyed fejlesztésénél pedig összekap-
csolódik az épített és természeti környezet együttes meg-
óvása, átgondolása, fejlesztése. Az utak, járdák felújítá-
sával igazi rekreációs övezet jött létre a Benczúr és Bes-
senyei téren, melynek idei ékköve a Kállay-ház, s nem-
sokára elkészül a szomszédjában a Szindbád is. Ez két
újabb kulturális-turisztikai vonzerõ. S ha már idegenfor-
galom: az, hogy az Év Marketing Fõvárosa és az Év Tu-
risztikai Városa lettünk, ebben a nehéz esztendõben is
megmutatta a város adottságainak erejét és az elmúlt évek
munkájának eredményét. Az elsõ tíz hónap statisztikái
alapján nálunk a vendégéjszakák számának visszaesése
az országos adatnak csak egynegyede... Óriási eredmény,
hogy az állatparkban idén is közel 400 000 látogatót fo-
gadtak, úgy, hogy több hónapig zárva volt. Felértékelõ-
dik ugyanakkor az idén fél évszázados Sóstói Múzeum-

akkor megfogalmazott sportkoncepció folyamatos megva-
lósítása zajlik, melynek lényeges eleme a szabadidõsport
és diáksport kiemelése, infrastrukturális fejlesztésekkel. A
meglévõ 18 kondiparkhoz idén elkészült 4, plusz jövõre
épül még 5, így összesen 27 lesz, ezek egy része iskolák
közelében van. Népszerû az idõsek közt is, s érezhetõ,
hogy sokkal többen mozognak, mint tíz éve – ez a Bujtosi
Városligetre is igaz, amit az elmúlt évekre sikerült szépen
rendbe tennünk. A Városi Uszoda – a jégpálya mellett –
szintén több évtizedes álom megvalósulását jelentette.
Sajnos, a veszélyhelyzet miatt igazából át se tudtuk adni,
pedig kétszer készültünk rá. A sportolók, gyerekek viszont
tudják már használni, s reméljük, a járványügyi szabályok
lehetõvé teszik, hogy tavasszal megnyitható legyen a nagy-
közönség számára is. Az Atlétikai Centrum óriási beruhá-
zása pedig a végéhez közeledik. Aki emlékszik még, mi
volt ott a hajdani NYVSC telepen, most ajánlom, menjen
arra, mert már nagyon látványos a beruházás. Egyébként
ott is lesz rekortán futópálya a szabadidõsporthoz, de alap-
vetõen a versenysport, s fõként az atlétika szentélyének
készül, mely nemzetközi versenyeket is lebonyolíthat, s
az épülõ sporthotellel edzõtáboroknak is helyet adhat.

– Év végéhez közeledve a nyíregyháziaknak pedig azt
kívánom, hogy megerõsödve, jó egészségben, a járvány
adta tapasztalatokat, következtetéseket bölcsen megfogal-
mazva és alkalmazva éljék a következõ esztendõt sikerek-
ben, eredményekben.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)A régi álom megvalósulását, a Városi Uszodát a pandémiás rendelkezések miatt egyelõre csak a sportolók tesztelhetik
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AZ ELSÕ ERDÉSZ SÁNDOR-DÍJAS DR. BODNÁR ZSUZSANNA LETT
A Sóstói Múzeumfalu, mint a Jósa András Múzeum tag-

intézménye 2020. augusztus 26-án elismerõ díjat alapí-
tott az intézmény elsõ igazgatója,  Erdész Sándor  (Szob,
1929 – Nyíregyháza, 2006) tevékenységének megbecsü-
lésére, emlékének megörökítésére, az ahhoz méltó tudo-
mányos, muzeológiai és szakmai-közéleti tevékenységet
végzõk elismerésére.

Díjazott lehet az intézmény érdekében, annak tevé-
kenységével, szellemiségével és célkitûzésével kapcso-
latosan kiemelkedõ munkát folytató munkatárs, vagy a
Sóstói Múzeumfalut támogató külsõs személy, intézmény,
szervezet. A jubileumi év zárásaként ebben a rendkívüli
pandémiás helyzetben online formában történt az elsõ
Erdész Sándor-díj átadása, melyet Baracskáné dr. Bod-
nár Zsuzsanna néprajzkutató kapott, aki 40 éven keresz-
tül, a skanzen születésétõl tevékenyen gazdagította az
intézmény gyûjteményét, emelte szakmai munkásságát.
Az online eseményen dr. Rémiás Tibor megyei hatókörû
városi múzeumigazgató köszöntõbeszédében kiemelte
a skanzen hagyományõrzõ, értékteremtõ tevékenységét,
melyben a tudományos interdiszciplináris tevékenység
mellett a magas színvonalú ismeretátadásnak is fontos
szerepe van.

NÉGY ÉVTIZED A SKANZENBEN

A díjazott szakmai pályáját, a Sóstói Múzeumfaluban
eltöltött 40 év munkásságát dr. Szabó Sarolta területi mú-
zeumigazgató méltatta. Az idén nyugdíjba vonult néprajz-

kutató több mint 8000 néprajzi tárgyat gyûjtött az intéz-
mény számára, mely közül számos egyedi, pótolhatatlan
néprajzi értéket képviselõ darab került a skanzen állomá-
nyába. Kutató tevékenységének köszönhetõen a paraszti
népszokások, lakáskultúra, népi táplálkozás területérõl
megannyi tudományos publikáció és idõszaki kiállítás szü-
letett. Munkája nyomán ismerhetjük meg a Nyíregyháza

környéki bokortanyák lakóinak, a tirpákoknak az életmód-
ját. Mint ismert, dr. Bodnár Zsuzsanna fõmuzeológus ve-
hette át az önkormányzattól januárban, a Magyar Kultúra
Napján a Nyíregyháza Város Kulturális Életéért a Krúdy
Gyula-díjat is.

A NÉPI LAKÁSKULTÚRA KUTATÓJA

Elsõ igazgatója, Erdész Sándor ajánlott számára egy iga-
zán érdekes, nõnek való tudományterületet, a népi lakás-
kultúrát. Nagyon kevés kivételtõl eltekintve, a skanzenbe
telepített házak üresek voltak, így a néprajzi tájegységnek
megfelelõ tárgyakat kellett megyeszerte felkutatni, restau-
rálni, berendezni, és gondozni az épületeket. – Örülök
neki, hogy annak idején itt kezdhettem, hiszen a muzeoló-
gia egy sajátos területe a skanzen. Lakásbelsõ, bútor, tex-
til, kismesterségek, vagy a vallási élet. Az egyik kedvenc
területem a nyíregyházi tirpák kutatás volt, másrészt pe-
dig nagyon sokat foglalkoztam gyermekjátékokkal és a
népmûvészet különbözõ területeivel.  Erdész Sándor volt
az, aki a muzeológia alapjait megtanította, a leltározást,
fotózást, nyilvántartást. Sanyi bácsi javítgatta az elsõ pub-
likációimat. Nagyon szerény, visszahúzódó, jó ember volt.
Édesapám lehetett volna, de engem, mint nõt is tisztelt,
kollégának tekintett, és végig tanácsokat adott, tehát nem
erõltette rám a saját, 60 éves gondolatait, hanem azt mond-
ta, hogy Zsuzsa, nagyon fontos, hogy elõadásokat tartson,
ismeretterjesztõ elõadásokat, ezért van az, hogy a külön-
bözõ újságokban sokat publikáltam – nyilatkozta a kitün-
tetett a Nyíregyházi Televíziónak.
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ÁLLJ LE A PÖFÖGÉSSEL: NE JÁRASD A MOTORT!
„Csak egy percre álltam meg, míg kijön a gyerek a

suliból”, „csak a fûtés/hûtés miatt nem állítom le”, „a
hidegen indulás árt a motornak”, „nem ez szennyez, ha-
nem a lakossági fûtés”. Ismerõsek a kifogások? Ezek a
bevezetõ gondolatai a Zöld Akciócsoport újabb cikké-
nek, melynek elkészültéhez az Európai Közlekedési és
Környezetvédelmi Szövetség, illetve a Levegõ Munkacso-
port anyagait használták fel. Teljes terjedelmében a
nyiregyhaza.hu városi webportálon olvasható, számos
más témájú írásukkal együtt.

Budapest egyik kerületében figyelemfelhívó táblák ki-
helyezését tervezik, hogy az autósok ne járassák felesle-
gesen a motort, több európai nagyvárosban pedig, így
például Bécsben is, jelentõs bírságra számíthat, akit rajta-
kapnak, hogy álló helyzetben pöfög. Ha a büntetést nem
is, de azt mindenképp támogatjuk, hogy a motorok üres-
járati mûködtetésének káros hatása tudatosuljon minden
autóvezetõben. A Levegõ Munkacsoport ajánlását, misze-
rint  már a gépjármûvezetõ-képzés anyagába is integrálni
kellene ezt a szemléletet, remek ötletnek találhatja min-
denki, akit aggaszt városunk tartósan és kimagaslóan szeny-
nyezett levegõje. Összegyûjtöttünk pár érvet a motor leál-
lítása mellett.

ÜZEMANYAG ÉS PÉNZ

Öt perc motormelegítés, három perc várakozás az is-
kola elõtt, négy perc telefonálás a parkolóban állva. Ennyit
legalább hagyjuk feleslegesen pöfögni az autót naponta,
ami hat óra havonta, 73 óra évente. Napi 12 perc járó
motorral állás 100 liter üzemanyag felesleges elégetését

sát akár csak egy 20 éves benzines autó kibocsátásszintjére
hozza. A városi SUV-ok bizonyítottan a legkárosabb sze-
replõi a városi forgalomnak, de minden dízel csúcsszennye-
zõnek számít, ha szálló porról van szó. Bizonyított tény,
hogy a városi forgalom jelentõsen hozzájárul a légszennye-
zettséghez. Ráadásul a legveszélyesebb, a PM2,5, azaz a
2,5 mikronnál kisebb részecske kibocsátásának jelentõs
részéért épp a modern motorok tehetõk felelõssé. Ez az a
részecske, mely egyáltalán nem képes kiürülni a légutak-
ból. Egy átlagos lakásban 4000 darab részecskét mérhe-
tünk, egy forgalmas útszakasz melletti járdán 30 000 körüli
mennyiséget. Egy modern dízel gépjármû mögött haladva
autónk légterébe 179 552 darab, vírus méreténél is kisebb
részecske kerül egyetlen köbcentiméterbe. Városunk leve-
gõje kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatosan az
egészségre káros mennyiségben tartalmazza a PM10 jelzé-
sû szálló port. Ha ön csak saját kényelméért járatja a mo-
tort, másokat és magát is mérgezi.

JÓT TESZ AZ AUTÓNAK IS

Az indulás elõtti hosszas bemelegítés a keleti autókhoz
köthetõ rossz beidegzõdés, mely a lakótelepi garázssorok
speciális miliõjét idézi fel bennünk. A mai modern sze-
mélyautók azonban – legyen szó benzines vagy éppen
dízel típusokról – nem igazán igénylik azt, hogy a hide-
gebb idõk beálltával elindulás elõtt bemelegítsük a mo-
torjukat. A kulcs elfordításával tehát környezetünket, ma-
gunkat, gyermekeink jövõjét és az autónkat is védjük, de
mindezeknél fontosabb, hogy utasainknak és a következõ
nemzedéknek is jó példát mutathatunk.

Fotó: internet

jelenti egy évben. A fenti számításon elindulva, hazánk-
ban körülbelül 6 millió liter üzemanyagot füstölnek el fe-
leslegesen az autósok, akik csak pár perc kényelemért nem
fordítják el a kulcsot az autóban, ha megállnak – ha vi-
szont leállnának, ennyi károsanyag-kibocsátástól kímél-
nék meg levegõnket.

EGÉSZSÉGMEGÕRZÉS

A jármûvek kipufogógáza bizonyítottan összefüggésbe
hozható az asztmával, allergiával, szív- és tüdõbetegsé-
gekkel, valamint a rákos megbetegedések számának nö-
vekedésével. Sõt, magunk is szívjuk, amit autónk kipufog.

LÁTHATATLAN GYILKOS

A dízel technológia az összes fejlesztéssel együtt sem
képes arra, hogy az egészségre legveszélyesebb, 50 nano-
méter alatti részecskék számát és a nitrogén-oxid kibocsátá-
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EGYSZERÛ A HOSSZÚ ÉLET TITKA
A 100 ÉVES SALGA MIKLÓS SZERINT

ONLINE MEGBESZÉLÉS EPERJESSEL
Nyíregyházi kezdeményezésre dr. Ko-

vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
online megbeszélést folytatott december
11-én, szlovákiai testvérvárosunk, Eperjes
polgármesterével,  Andrea Turcanová  asz-
szonnyal. Az eseményen részt vett  dr.
Ulrich Attila  alpolgármester és  Furkóné
Szabó Marianna, a Nyíregyházi Turiszti-
kai Nonprofit Kft. ügyvezetõje – tájékoz-
tatott a Városháza Sajtószolgálat.

A megbeszélésen szó esett egyebek kö-
zött a járvány elleni védekezésrõl, a pan-
démiás helyzet tapasztalatairól, valamint a
jövõ évre tervezett közös programokról. A
tárgyalás során  egyeztettek arról is, melyek
azok a fõbb területek, témák, amelyekben
szeretnének a közeljövõben együttmûköd-
ni. Ilyen többek között az integrált közle-
kedési rendszer, a hulladékgazdálkodás, a
szociális foglalkoztatás, szociális intéz-
mények mûködése, valamint a kulturális,
sport- és turisztikai kapcsolatok fejleszté-
se.

FONTOS A PÁRBESZÉD

A két polgármester megerõsítette, annak
ellenére, hogy az idei rendkívüli helyzet-
ben nem volt lehetõség a személyes talál-
kozóra és elmaradtak a közös programok

is, nagyon fontos, hogy a kapcsolatot, a
párbeszédet folyamatosan fenntartsák, s
majd a járvány elmúltával újult erõvel kezd-
jék meg a közös munkát, ezzel is segítve
városaink lakosságát, továbbépítve a bará-
ti, kulturális, turisztikai és gazdasági kap-
csolatokat. Az ünnepi jókívánságok mel-
lett, mindkét polgármester reményét fejez-
te ki, hogy a fennálló veszélyhelyzet nem
tart sokáig és hamarosan normalizálódik a
helyzet. Összefogással és fegyelmezettség-
gel megbirkózzunk az elõttünk álló idõszak
kihívásaival, és hamarosan lehetõség nyí-
lik az elmaradt programok, látogatások
megvalósítására is.

Sajnos a járványhelyzet miatt nincs le-
hetõség a 90, 95, 100 éves szépkorúak
személyes köszöntésére. Az ünnepeltek
Magyarország Kormánya, valamint Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata emléklapját postán kapják meg,
vagy kérésükre hozzátartozójuk veszi át
azokat. Így történt ez a közelmúltban is
Salga Miklós 100. születésnapján – tájé-
koztatott a Városháza Sajtószolgálat.

Az okleveleket unokája, Diószegi Gá-
bor vette át a városházán, aki az alábbi
bemutatkozást és a mellékelt fotót küldte.
„Salga Miklós 1920. december 6-án szü-
letett Nagykállóban. 1942-ben vonult be
katonának, ahol a világháborúban tüzér-
ként szolgált. 1944-ben szovjet hadifog-
ságba esett, ahonnan csak 1948-ban tér-
hetett haza. Cipészként dolgozott. Meg-
nõsült, egy lánya született, aki sajnos
2005-ben elhunyt. 1981-ben vonult nyug-
díjba. Nyíregyházára 1987-ben költözött.
Ma is aktív nyugdíjas életet él az 1. sz.
Idõsek Klubjában. 12 éve özvegy, egye-
dül él otthonában. Arra a kérdésre, hogy
mi a hosszú élet titka, azt válaszolta cin-

kos mosollyal: – Nem szabad meghalni.
Nagyon várta ezt a napot, szeretett volna
nagy ünnepséget, de a járvány csak a leg-
szûkebb családba zárta az eseményt. Re-
ménykedünk, hogy a járvány után tágabb
körben is mulathatunk egy jót.” Isten él-
tesse még sokáig Salga Miklós bácsit és
minden nyíregyházi szépkorút!

Iskoláinkat és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumot
elérhetik az Instagram- és Facebook-oldalainkon,

a www.nyiregyhaziszc.hu weboldalon és a
telefonos ügyfélszolgálaton a +36-70/198-7447 számon.

Iskola Tanulmányi Technikumi
rövid neve terület kódja képzés ágazatai

5 év alatt, érettségi bizonyítvány és technikusi oklevél
Bánki 0101 Specializált gép- és jármûgyártás
Bánki 0102 Gépészet
Bánki 0103 Elektronika és elektrotechnika
Inczédy 1001 Informatika és távközlés
Inczédy 1002 Közlekedés és szállítmányozás
Inczédy 1003 Sport
Teleki 0302 Közlekedés és szállítmányozás
Teleki 0301 Rendészet és közszolgálat
Tiszavasvári 0031 Gépészet
Tiszavasvári 0033 Rendészet és közszolgálat
Széchenyi 0501 Gazdálkodás és menedzsment
Széchenyi 0502 Informatika és távközlés
Sipkay 0612 Kereskedelem
Sipkay 0613 Turizmus-vendéglátás
ÉVISZ 0701 Építõipar
ÉVISZ 0702 Környezetvédelem és vízügy
Wesselényi 0801 Kreatív
Wesselényi 0802 Informatika és távközlés
Wesselényi 0803 Vegyipar (Gumiipari technikus)
Wesselényi 0804 Vegyipar (Mûanyag-feldolgozó technikus)
Wesselényi 0805 Fa- és bútoripar
Wesselényi 0806 Szépészet (Fodrász)
Wesselényi 0807 Szépészet (Kozmetikus technikus)
Zay 0901 Egészségügy
Zay 0902 Szociális

Iskola Tanulmányi Szakképzõ iskolai
rövid neve terület kódja képzés ágazatai

3 év alatt, szakképesítéssel
Inczédy 2001 Központifûtés- és gázhálózatrendszer-szerelõ

(Épületgépészet ágazat)
Inczédy 2001 Víz- és csatornarendszer-szerelõ

(Épületgépészet ágazat)
Inczédy 2002 Épület- és szerkezetlakatos

(Gépészet ágazat)
Inczédy 2002 Gépi és CNC forgácsoló (Gépészet ágazat)
Inczédy 2002 Hegesztõ (Gépészet ágazat)

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum
2021/2022-es tanévi képzési kínálata

Inczédy 2002 Ipari gépész (Ipar szakmairány)
(Gépészet ágazat)

Inczédy 2003 Kõmûves (Építõipar ágazat)
Inczédy 2003 Burkoló (Építõipar ágazat)
Inczédy 2003 Festõ, mázoló, tapétázó (Építõipar ágazat)
Inczédy 2003 Ács (Építõipar ágazat)
Inczédy 2004 Karosszérialakatos

(Specializált gép- és jármûgyártás ágazat)
Inczédy 2004 Jármûfényezõ

(Specializált gép- és jármûgyártás ágazat)
Teleki 0311 Kõmûves (Építõipar ágazat)
Teleki 0311 Burkoló (Építõipar ágazat)
Teleki 0311 Festõ, mázoló, tapétázó (Építõipar ágazat)
Teleki 0312 Kereskedelmi értékesítõ

(Kereskedelem ágazat)
Tiszavasvári 0012 Divatszabó (Kreatív ágazat)
Tiszavasvári 0013 Gépi és CNC forgácsoló (Gépészet ágazat)
Tiszavasvári 0014 Hegesztõ (Gépészet ágazat)
Tiszavasvári 0016 Szociális ápoló és gondozó (Szociális ágazat)
Sipkay 0621 Kereskedelmi értékesítõ

(Kereskedelem ágazat)
Sipkay 0622 Cukrász (Turizmus-vendéglátás ágazat)
Sipkay 0623 Pincér-vendégtéri szakember

(Turizmus-vendéglátás ágazat)
Sipkay 0624 Szakács (Turizmus-vendéglátás ágazat)
Wesselényi 0855 Asztalos (Fa- és bútoripar ágazat)
Wesselényi 0852 Villanyszerelõ

(Elektronika és elektrotechnika ágazat)
Wesselényi 0851 Elektronikai mûszerész

(Elektronika és elektrotechnika ágazat)
Wesselényi 0853 Abroncsgyártó (Vegyipar ágazat)
Wesselényi 0854 Divatszabó (Kreatív ágazat)

Iskola Tanulmányi Két tanítási nyelvû
rövid neve terület kódja képzés ágazatai

5 év alatt
Sipkay 0611 Kereskedelem (angol)
Sipkay 0614 Turizmus-vendéglátás (német)

Iskola rövid neve Egyéb képzési lehetõségeink
Bencs Ágazatfüggetlen orientációs osztály
Bencs Ágazatfüggetlen dobbantó osztály
Bencs Mûhelyiskola
Teleki Ágazatfüggetlen dobbantó osztály
Teleki Mûhelyiskola

Iskola Tanulmányi Szakképzõ iskolai
rövid neve terület kódja képzés ágazatai

3 év alatt, szakképesítéssel
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ÉRMEK ÉS CSÚCSOK
Kaposváron rendezték a 122. Országos Úszó Baj-

nokságot, melyen a Nyíregyházi Sportcentrum ver-
senyzõi is elindultak. Már az elsõ nap jól sikerült, 200
pillangón Hatházi Dóra 2:11,43-mal harmadikként
csapott be a célba, Késely Ajna és Jakabos Zsuzsanna
mögött. 100 m nõi mellen két nyíregyházi úszóhöl-
gyért is szoríthattunk. Szurovcsják Ivett új egyéni
csúccsal, 1:09,68-cal bronzérmet szerzett, míg Barna
Bianka Dorottya nyolcadik lett élete elsõ felnõtt OB-
ján. A folytatás is remekül alakult nyíregyházi szem-
pontból. A Sportcentrum csapata (Tajthy Milán,
Szurovcsják Ivett, Hatházi Dóra, Ónodi Gyula) a
4x100 méteres mix vegyesváltó számban a negyedik
helyen végzett. Az utolsó versenynapon is szurkolhat-
tunk nyíregyháziaknak. Barna Bianka Dorottya 50
méter mellúszásban „B” döntõs volt, és a harmadik
helyen ért célba. Az „A” döntõben csapattársának,
Szurovcsják Ivettnek szoríthattunk, aki egy izgalmas
verseny után végül negyedik lett, mindössze 35(!) szá-
zaddal lemaradva a bajnok Sztankovics Anna mögött.
Hatházi Dóra már pénteken nagy meglepetést oko-
zott azzal, hogy 100 méter pillangón 1 percen belüli
idõt úszva jutott a fináléba. Itt ugyan nem sikerült
megismételnie egyéni csúcsát, de így is remekül tem-
pózott, és végül negyedik lett.

Barna Bianka Dorottya (balról), Szurovcsják Ivett és
Hatházi Dóra is jól szerepelt az úszók bajnokságán

MÛFÜVES GRUNDPÁLYA ÉPÜL OROSON

A Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési
Programja keretében önkormányzati önerõvel immár a ne-
gyedik nyíregyházi iskola udvarán, az orosi Herman Ottó-
ban épül 12x24 méteres, homokkal töltött mûfüves pálya.
A cél, hogy az óvodások és az általános iskola tanulói a
legmodernebb körülmények között sportolhassanak.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere szer-
dán személyesen ellenõrizte a munkálatok állását. Ked-
vezõ idõjárás esetén még idén befejezõdhet a beruházás
a Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagintézmé-
nyében. A kivitelezés november végén indult el, melynek
során megvalósult egy grundméretû, 14x26 méteres, ho-
mokkal töltött mûfüves pálya, labdafogó hálóval, palánk-
rendszerrel és kerítéssel. December végén a mûszaki át-
adás-átvételi eljárással hivatalosan is befejezõdik a beru-
házás, így a téli szünet után a gyerekek már birtokba is
vehetik a pályát. A beruházás költsége: közel 18 millió
forint, melyhez az önkormányzat 10 százalék önerõt biz-
tosított, a terület-elõkészítési költségei mellett.

EGYÜTTMÛKÖDVE A TANKERÜLETTEL

A Nyíregyházi Tankerületi Központ beruházásában pe-
dig, 12,5 millió forintból megújulhat az udvari lépcsõ és
megszépül a lelátó is. A tanulók a jövõben esztétikusabb
környezetben sportolhatnak és szurkolhatnak társaiknak
az iskolai eseményeken. A helyszíni szemlén dr. Kovács
Ferenc polgármester elmondta: – A Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Országos Pályaépítési Programja keretében 2013-

ban megépült az örökösföldi nagyméretû mûfüves pálya,
majd 2019-ben három mûfüves grundpálya épült az Arany,
a Zelk és a Vécsey iskolák udvarán. Most a negyedik ilyen
pálya kivitelezése közeledik a befejezéshez a Herman Ottó
iskolában, amit jól kiegészít a tankerületi központ fejlesz-
tése, a lelátó felújítása.

HÁTTÉR A SPORTOLÁSHOZ

– Az önkormányzat kiemelten támogatja a szabadidõs,
a tömeg- és diáksportot. Az elmúlt évek tudatos sportcélú
fejlesztéseihez illeszkedve városszerte valósultak meg ezt
segítõ sportcélú fejlesztések. 2013-tól a TAO keretében
folyamatos az iskolai tornatermek felújítása, és a nyíregy-
házi óvodák udvarán eddig összesen 14 db 6x12 méteres,
töltetlen mûfüves pálya épült. A Magyar Kézilabda Szö-
vetséggel együttmûködve 2021 elsõ felében az Arany és
Vasvári udvarán épülhet majd szabadtéri kézilabdapálya.
A szabadtéri kondiparkok is igen népszerûek, már a város
18 helyszínén van ilyen, és a Nemzeti Szabadidõs – Egész-
ség Sportpark Programnak köszönhetõen most újabb ki-
lenc épülhet meg, amibõl négy már elkészült – mondta. A
polgármester emlékeztetett: ugyancsak ebben az évben a
„Magyar Multi Teq Program” keretében kedvezményes,
50 százalékos áron vásárolt az önkormányzat 12 db Teq
One asztalt, ezekbõl hetet már kihelyeztek a végleges
helyére. S a fejlesztések nem állnak meg, többek között
jövõ tavasszal az új sportparkok mellett két új 200 méte-
res futókör is létesül Nyírszõlõsön és a Malomkertben.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

A SAMASSA-TEMPLOM OLTÁRAI
A Samassa József egri érsek ado-

mányaként felépült templomot
1904. augusztus 20-án szentelték
fel. Eredetileg négy oltárt helyeztek
el benne. A fõoltár (képünkön) a
szentélyben, a fogadalmi kép alatt
található. Törzse márványból ké-
szült, míg a fölépítményét szlavó-
niai tölgybõl faragták. A szentség-
háztól jobbra és balra lévõ fülkék-
ben szentek hársfából faragott szob-
rai láthatók, balról jobbra haladva:
Szent Imre, Szent István, Szent Mar-
git, Szent Jeromos, Szent László és
Szent Erzsébet. Az oltár tetõszerû
oromzatára pedig hat imádkozó an-
gyalt helyeztek. A fõoltár közepén,
a diadalív fölött emelkedik az oltár-
képet helyettesítõ feszület. Ez, mint
ahogy az oltár többi szobra is, Kopits
János jól sikerült alkotása. „A
Megváltó alakja elõre csüngõ fejjel van ábrázolva. A szen-
vedéstõl megtörten is szép, halavány arcát a két oldalt
elõre lógó hajfürtök gyöngén beárnyékolják, mintegy je-
lezve a halálnak a nagy szenvedõre ráborult árnyékát”.

Kopits alkotásai a kereszthajóban található oltárok
Szûz Mária és Szent József szobrai is. Ezeken az oltáro-
kon Stein János Gábor mahagónifára készült festményei

hívják fel magukra a figyelmet. A ke-
reszthajó déli apszisában elhelyezett
Szûz Mária-oltárt két kép díszíti, az
egyik témája az angyali üdvözlet, a
másiké Krisztus siratása. A kereszt-
hajó keleti apszisában lévõ oltáron
Szent Terézt, Szent Ambrust, Nagy
Szent Bazilt, Szent Ágostont, Szent
Bernátot és Keresztelõ Szent Jánost
ábrázoló festmények láthatók, vala-
mint a szentségházon két imádko-
zó angyal.

Eredetileg a bejárattól jobbra ta-
lálható Szent sír kápolnába is he-
lyeztek egy kõbõl faragott oltárt,
azonban azt késõbb eltávolították,
a kápolnát pedig 2010-ben Lourdes-
i barlanggá alakították át.

A ma is használatos szembemi-
sézõ oltár eredetileg az angolkis-
asszonyok egri kápolnájában töltötte

be a fõoltár szerepét. Az államosítás után házasságkötõ
termet alakítottak ki a kápolnában, az oltárt pedig 1958-
ban Nyíregyházára szállították. Annak törzsét és aszta-
lát a szentélyben, míg fölépítményét az oldalhajóban
helyezték el.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA
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