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MA VAN A
MAGYAR KULTÚRA NAPJA

A magyar kultúra napját 1989 óta ünnepeljük meg
január 22-én annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc

1823-ban ezen a napon tisztázta le egy nagyobb kéz-
iratcsomag részeként és jelölte meg dátummal a Him-

nusz kéziratát. Az évfordulóval kapcsolatos megemléke-
zések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szen-

teljünk évezredes hagyományainknak, idén azonban a ko-
ronavírus-járvány miatti korlátozások következtében csak az

online térben...

ÖKUMENIKUS IMAHÉT AZ          -N

Nyíregyházán a járvány miatt nem hívták a koráb-
ban megszokott módon közös imára a híveket, idén a
képernyõn keresztül próbálják átadni az imahét üze-
netét. A 2021-es év igei programja János evangéliu-
mának tizenötödik fejezetébõl való, a szõlõtõ példá-
zat, ezt próbálják az imahét kapcsán önmagukra és a
világra értelmezni a felekezetek. A Nyíregyházi Tele-
vízióban hat helyi vezetõ szólt az igei programról, az
összetartozásról és az Ökumenikus Imahét jelentõsé-
gérõl. A történelmi egyházak képviseletében dr. Gaál
Sándor a reformátusok, Csordás Gábor a római katoli-
kusok, dr. Kruppa Tamás a görögkatolikusok, Kovács
László Attila az evangélikusok, Hajduné Csernák Er-
zsébet a metodisták, Papp Dániel a baptisták képvise-
letében jelenik meg a képernyõn. A Nagy Boglárka
által készített Nyíregyháza Most címû magazinmûsor
a nyiregyhaza.hu városi webportálon is megtekinthe-
tõ, az „Ökumenikus Imahét – Rendhagyó adással je-
lentkezik a Nyíregyháza Most” címû hírre kattintva.

MEGJELENTEK A SPORTCÉLÚ PÁLYÁZATOK
Közel 78 millió forinttal támogatja Nyíregyháza ön-

kormányzata a sportszervezetek, illetve a sport terü-
letén aktív civil szervezetek, valamint a tehetséges nyír-
egyházi sportolók ez évi sporttevékenységét, amit dr.
Kovács Ferenc a hét elején jelentett be közösségi olda-
lán.

– Örömmel jelentem be, hogy már elérhetõek a sport-
célú támogatások pályázati felhívásai – fogalmazott a
polgármester. – Az önkormányzat hét támogatási kere-
ten, összesen mintegy 78 millió forintot biztosít a sport-
szervezetek, illetve sport területén aktív civil szerveze-
tek, tehetséges nyíregyházi sportolók ez évi sporttevé-
kenységének támogatására. Bízom benne, hogy a jár-
ványhelyzet enyhülésével hamarosan visszaállhat a régi
rend, de emellett is fontos, hogy ebben a nehéz idõ-
szakban se engedjük el a nyíregyházi sportszervezetek
kezét, segítsük mindennapi mûködési, versenyeztetési

kiadásaikat; ösztönözve õket, hogy a késõbbiekben is
aktívan járuljanak hozzá sportéletünk magas színvona-
lához, és sikereik által tovább öregbítsék városunk hír-
nevét.

FEBRUÁR 12-IG LEHET BEADNI

– Bátorítom az utánpótlás-nevelésben és a diáksport-
ban részt vevõ szervezetek mellett a szabadidõsport és a
parasport területén tevékenykedõ civil szervezeteket, va-
lamint a kiemelt eredményeket elért nyíregyházi sporto-
lókat, hogy éljenek a támogatási lehetõségekkel és feb-
ruár 12-ig nyújtsák be pályázataikat! – olvasható dr. Ko-
vács Ferenc polgármester hivatalos Facebook-oldalán.
A pályázati felhívások elérhetõk a varoshaza.nyiregy-
haza.hu oldalon, valamint megtekinthetõk mostani lap-
számunkban.

KORIZÁS HELYETT KOCOGÁS

Bár az elmúlt napok némelyike a valódi télre emlékeztetett – gyorsan olvadó hóval –, annyira azért nem voltak
tartósan kemény mínuszok, hogy biztonságosan rá lehessen merészkedni a Bujtos egyébként látványos jegére. Így
a városligetben is maradt a kocogás, melyhez a hólepte környék motiváló díszletet ad. Fotósaink több galériát is
készítettek az (átmeneti?) télrõl, a liget mellett a Sóstói-erdõbõl és a belvárosból egyaránt a nyiregyhaza.hu városi
webportál Galéria rovatába. Fo
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JÓL HALAD AZ INDIA-HÁZ BERENDEZÉSE
BEFEJEZÕDÖTT A KIVITELEZÉS, EURÓPA LEGMODERNEBB RINOCÉROSZHÁZA NYÍREGYHÁZÁN

Várhatóan húsvétra elkészül az India-ház a Nyíregy-
házi Állatparkban. A 820 millió forintos beruházás épí-
tése már befejezõdött, jelenleg a belsõ dekoráció kiala-
kítása és az állatok beköltöztetése van folyamatban. A
három indiai orrszarvú már el is foglalta a helyét, rajtuk
kívül egy különleges cápamedence, madárröpde és tek-
nõsbemutató is helyet kap majd a komplexumban.

Meleg vízzel, esõztetõ rendszeren keresztül öntözik az
indiai orrszarvúkat a Nyíregyházi Állatpark India-házá-
ban. Ez is része a dzsungel-hangulatnak, amellett pedig
fontos, hogy a többtonnás páncélosok bõrét folyamato-

san nedvesen tartsák, az ugyanis könnyen kiszáradna. Az
India-ház építése már befejezõdött, jelenleg a belsõ tere-
ken dolgoznak.

ÖNMAGÁBAN IS VONZÓ

– Minden készen áll arra, hogy húsvétra meg tudjuk
nyitni (amennyiben lehetséges). Ez egy olyan új élmény-
pont lesz az állatkerten belül, ami önmagában is ide vonz-
za a látogatókat, azokat is, akik már többször voltak itt.
Az egész környezet, ahogy már az állatparkban megszok-
tuk, az állatok eredeti lakóhelyét idézi meg, ez is fokozza
az élményt – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak a
helyszíni bejáráson dr. Kovács Ferenc polgármester.

INDIAI HANGULAT

Jelenleg az itt megépített nyíregyházi számít Európa leg-
modernebb rinocéroszházának. A beruházás célja, hogy
az állatpark látogatói megismerjék India állat- és növény-
világának egy részét. A kivitelezés az ütemezésnek meg-
felelõen jól halad, a belsõ tereken a mûvészeti installáci-
ókat helyezik el éppen, amelyek szintén indiai hangula-
tot kölcsönöznek majd a komplexumnak. – Itt is meg kell

ragadni a különleges indiai atmoszférát, hangulatot. Mö-
göttünk kell egy Indiai-óceáni tengerpartot létrehozni, mi
már ezt látjuk, szép mangrove gyökerek, mocsarak lesz-
nek, a partnál úszkálnak a halak, bent a medencében a
cápák, az orrszarvú mellett pedig létrehozunk egy mini
dzsungelt is, természetesen indiai növényekkel. Lesz pél-
dául lótusz, hibiszkusz, és természetesen teknõsbemutató,
hiszen szent állatként tisztelik – kalauzolt Gajdos László, a
Nyíregyházi Állatpark igazgatója.

NÖVELI AZ ATTRAKCIÓK SZÁMÁT

Az indiai állatvilág bemutatását szolgáló India-ház to-
vább növeli a Nyíregyházi Állatpark attrakcióinak szá-
mát. A projekt keretein belül egy többfunkciós raktár is
épült, amely az állatpark mûködését segíti. A kivitele-
zés befejezõdött, a raktár mûszaki átadása 2020 júliusá-
ban, az India-ház mûszaki átadása decemberben lezaj-
lott. Jelenleg a belsõ dekoráció építése van folyamat-
ban. A Nyíregyházi Állatpark hosszú ideje dinamikusan
fejlõdik. Mûködése az itt bemutatott állatok számát, ku-
riozitását, az elhelyezésük minõségét tekintve is példa-
értékû. Az állatpark célja a Föld állatvilágának minél
szélesebb körben történõ bemutatása a látogatók szá-
mára, amelyhez jól illeszkedik a most megvalósult, In-
dia állatvilágát bemutató India-ház az alábbi látvány-
elemekkel.

LÁTOGATÓTÉR

60 férõhelyes attraktív, többfunkciós oktató- és kö-
zösségi tér lesz, élõnövényes dekorációval, mûszik-

Dr. Kovács Ferenc és Gajdos László

lákkal, terráriumokkal. Egy növényekkel gazdagon dí-
szített, indiai motívumokat tartalmazó dombormûvek-
kel borított terem, amelybõl egyfelõl elérhetõ a pán-
célos rinocérosz belsõ, másfelõl a tengerparti táj a
mangrove parttal és cápamedencével, és a szintén
innen megközelíthetõ külön egység, a teknõsbemuta-
tók rendszere.

SZIRTCÁPA-MANGROVE BEMUTATÓ

A látogatók számára a medence felszíne teljes egészé-
ben látható lesz, és egy tengerparti életképet fog bemu-
tatni. A bemutató területébõl kisebb rész a mangrove
mocsár, a nagyobb rész a tengervizes medence. A láto-
gatók le tudnak menni a medence alsóbb szintjére, ahon-
nan a víz alatti látvány is eléjük tárul, akril panel betekin-
tõkön keresztül.

SZÁRAZFÖLDITEKNÕS-BEMUTATÓK

Az 5 teknõsbemutató a látogatótérben, a központi épü-
letrészben lesz elhelyezve, ahol a déli napsugárzást fe-
lülvilágítókon keresztül kapják a terráriumok.

ORRSZARVÚ-BEMUTATÓ

Az állatok és kifutójuk nagyméretû üvegfelületeken
keresztül lesznek láthatóak a látogatók számára.

TAVASSZAL NYITHATNAK

A látogatók várhatóan 2021 tavaszától tekinthetik meg
az India-házat, mint új attrakciót, ahová folyamatban van
az állatok beköltöztetése, az orrszarvú már el is foglalta a
helyét. A projekt keretében tervezett még az afrikai
madárröpde megvalósítása.

(Szerzõ: Fehér Attila)
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A MÉHNYAKRÁK
MEGELÕZÉSÉRÕL SZÓL A HÉT

Az Európai Méhnyakrák Megelõzési Hetet minden
év januárjának negyedik hetében tartják, ezúttal 2021.
január 18–25 között. Célja, hogy intenzíven felhívják
a figyelmet a betegség kezelésére és a prevencióra.
Hazánkban a Mályvavirág Alapítvány online formá-
ban terjeszti kiadványait, honlapján cikkeket, kiad-
ványokat és filmeket mutat be, illetve közösségi ol-
dalain tájékoztatja az érdeklõdõket.

A Mályvavirágot egy beteg-
ségen átesett hölgy, Tóth Icó
alapította 2013-ban, aki 30
éves korában, második gye-
reke születése után néhány
hónappal szembesült a di-
agnózissal. Akkoriban nem
talált még betegszerve-
zetet, nem tudta, kihez
forduljon, semmilyen
külsõ segítséget nem
kapott, hogy átvé-
szelje azt a nehéz
idõszakot, míg küz-
dött a betegséggel.
Ma egy 27 orszá-
got és 54 beteg-
szervezetet tömörítõ nemzetközi civil szervezet ve-
zetõje. Fantasztikus elszántsággal dolgozik nõtársai-
ért. A Mályvavirág nemcsak az egykori és mai érintet-
tekkel, hanem az onkológiai központokkal és szak-
emberekkel is kapcsolatban áll.

FELKÉSZÍTIK A BETEGEKET

– Amennyiben jelentkezik hozzánk valaki azzal a
problémával, hogy orvosra lenne szüksége, vagy ép-
pen mert tünetei vannak, akkor mi segítünk neki eljut-
ni a legközelebbi onkológiai centrumba, de ha kell,
össze is kötjük az orvossal. Támogatjuk a mûtétre való
felkészítésben, de informatív kiadványunk is van, ami
tulajdonképpen felkészíti a beteget: mit vigyen magá-
val a kórházba; hogy fog történni az altatás, milyen
mûtéti technikák vannak, mi fog történni, ha felébred.
Van egy közösségünk, ez egy titkos és zárt közösség a
kedvelt közösségi oldalon, ahol több mint ezren aktí-
van beszélgetnek és segítik egymást. Emellett sorstár-
sakat is összekötünk, ami szintén nagyon fontos része
a betegútnak – tájékoztatott Nagy-Tóth Ildikó, a Mály-
vavirág Alapítvány alapító elnöke.

ÉVENTE 1200 NÕT ÉRINT

Sajnos, stagnálnak a számok. A tavaly januári nyír-
egyházi rendezvényen hallott adat ma is igaz, esze-
rint évente 1200 nõt ér el valamilyen nõgyógyászati
daganatos betegség, és közülük 4–500 hölgyet elve-
szítünk. A mostani COVID-os járványidõszakban a
többi beteghez hasonlóan nehéz bejutni az intézmé-
nyekbe, problémás a kezelés, vagy a képalkotó diag-
nosztika.

HIÁNYCIKK A VÉDÕOLTÁS

Az európai hét feladata, hogy tudatosítsa, a meg-
elõzés fontos eszköze a védõoltás, az úgynevezett HPV,
ami manapság hiánycikk.

– A védõoltás valóban hiánycikk, és sajnos azt hall-
juk a visszajelzések alapján, hogy egyes helyeken ret-
tentõen drága, hiszen ez nem államilag támogatott,
csak a 12. életévben lévõ fiúk és lányok kaphatják
meg ingyen. Nagyon reméljük, hogy a koronavírus
elülése után azért a készlet is erõteljesebb lesz – rea-
gált a problémára Tóth Icó.  

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Tóth Icó

VAKCINA: MEGKEZDÕDÖTT AZ
EMLÉKEZTETÕ VÉDÕOLTÁSOK BEADÁSA

Az elsõ koronavírus elleni vakcinákat még a múlt év
végén adták be az SZSZBMK Jósa András Oktatókórhá-
zában. Azóta az egészségügyben és a szociális szférában
dolgozók, valamint az idõsotthonban élõk közül több mint
6500-an kaphatták meg. Vasárnap pedig már megyénk-
ben is megkezdõdött a második, emlékeztetõ védõoltá-
sok beadása.

Sorban oltották a bentlakó idõseket az Emmaus Evan-
gélikus Szeretetotthonban Nyíregyházán. Összesen 60
ellátott és 20 dolgozó kapta meg a COVID-19 elleni vé-
dõoltást szombaton. Az otthon lakói rövid idõ alatt eldön-
tötték, hogy felveszik az oltást, közülük szinte senki sem
utasította el a vakcinát. 

ZÁRVA VANNAK AZ OTTHONOK

Az idõsek a legtöbb esetben örültek az oltásnak, és an-
nak, hogy ilyen hamar megkaphatják a vakcinát. Ez több-
jüknek azért is nagyon fontos, mert az otthonokban 11
hónapja szinte zárt közösségként élnek, így viszont lehe-
tõségük lesz arra, hogy hamarosan találkozzanak a csa-
ládtagjaikkal, szeretteikkel.

– Rövid idõ állt rendelkezésünkre, de nagyon hatékony
volt a kommunikációs tevékenységünk a családokkal és a
lakókkal is, kevés ember volt, aki mérlegelte. Azonnal el
tudták dönteni, hogy kérnek-e oltást  – mondta el Bozorády
Kriszta, az Emmaus Evangélikus Szeretetotthon intézmény-
vezetõje.

A megyében nemcsak az Emmaus szeretetotthonban,
hanem már több hasonló ellátóhelyen is megkezdték az
oltást. Erre nemcsak az ellátottak, hanem a dolgozók és a
családtagjaik miatt is szükség van – mondta el a Nyíregy-
házi Televíziónak Román István kormánymegbízott, a Me-
gyei Védelmi Bizottság elnöke. 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több mint 90 olyan
idõsotthon van, ahol idõs embereket gondoznak, és rend-
kívül fontos az, hogy az itt élõ emberek és a családtagjaik
is biztonságban legyenek, ezért kezdõdött el párhuzamo-
san az egészségügyi dolgozók oltásával az idõsotthonok-
ban lakók oltása is.

NINCS MELLÉKHATÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház dolgozóinak egy része már a második
oltáson is túl van, az oltást végzõ egyik fõorvos, dr. Fábi-
án Antal szerint mindenkinek jó tapasztalatai vannak a
vakcinával kapcsolatban.

– Semmiféle reakcióval nem találkoztunk még sem az
elsõ, sem most, a második oltásnál.

Az oltásra való jelentkezés továbbra is önkéntes a kór-
házban. Azok a dolgozók, akik éltek az oltás lehetõségé-
vel, három hét múlva, plusz egy hét várakozási idõ eltel-
tével válnak védetté. Bár az oltások hatékonysága változó
lehet a koronavírus-fertõzõdés szempontjából, de a szak-
emberek szerint abban mindegyik megegyezik, hogy meg-
akadályozzák a betegség súlyossá válását. 

(Szerzõ: Fehér Attila)

COVID-19 ELLENI OLTÁSI SORREND
A COVID-19 vakcinával történõ oltás a tajszámmal ren-

delkezõ, 18 év feletti állampolgárokat érinti, akiknél az
elmúlt 6 hónapban nem igazolódott a COVID-19 fertõzés.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ honlapján meg-
jelent prioritási sorrend a következõ:

I. Egészségügyi dolgozók.
II. Szociális ellátásban dolgozók és szociális ellátásban

részesülõ személyek.
III. A COVID-19  fertõzés szempontjából kockázati cso-

portba tartozó 60 évesnél idõsebbek.
IV. A rendvédelmi szervek azon dolgozói, akik munká-

juk során közvetlen kapcsolatba kerülnek a lakossággal.
V. 18–59 évesek, akiknél fennállnak a fokozott kocká-

zatot jelentõ alap/társbetegségek.
VI. Kritikus infrastruktúrában dolgozók.
VII. Valamennyi 18–59 éves, akik a fenti kockázati cso-

portokba nem tartoznak.
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A VILÁGJÁRVÁNY IDEJE ALATT IS TÖBB MINT FÉLEZREN
KIMONDTÁK AZ IGENT NYÍREGYHÁZÁN

Tavaly tavasszal, majd késõ õsszel, illetve télen az ér-
vényben lévõ rendezvénystop miatt a lakodalmak meg-
tartását betiltották; ezzel együtt pedig a koronavírus-vi-
lágjárvány fontos kérdés elé állította a nagy napra készü-
lõ jegyespárokat: vagy szûk körben megtartják a polgári
szertartást, vagy elhalasztják késõbbre és akkor talán már
lakodalommal is megünnepelhetik a boldogító igen ki-
mondását. A statisztikák szerint bár Nyíregyházán sokan
döntöttek az utóbbi mellett, így is köttetett 573 házas-
ság, amely arányában a 2018-as szezonhoz közelített a
leginkább, sõt, meg is haladta azt.

A tavalyi év, köszönhetõen a koronavírus-világjárvány-
nak, korántsem úgy indult, ahogy azt vártuk és tavasszal a
szigorítások az esküvõk megtartására is rányomták a bé-
lyegüket. Bár nyáron volt egy kis enyhülés, sorra nyitottak
ki az éttermek és a rendezvényhelyszínek, a november
újra tilalmat hozott, átalakítva ezzel a házasulandó párok
álmait.

KÉTSZER ANNYI HÁZASSÁG KÖTTETETT

– Bár a 2020-as év elsõ negyedévében kétszer annyi
házasság köttetett Nyíregyházán, mint 2019-ben, és a há-
zasságkötések száma még áprilisban sem csökkent, az év
hátralévõ részében azért a járvány némiképp éreztette

hatását – tájékoztatta a Nyíregyházi Napló szerkesztõsé-
gét dr. Kása Brigitta aljegyzõ. Hozzátette, a párok egy ré-
sze átütemezte a július–szeptemberi hónapokra tervezett
esküvõjét, más részük pedig kompromisszumos megoldás-
sal „kis” esküvõt tartott, de voltak olyanok is, akik a 2020-
ra tervezett házasságkötést egy évvel elhalasztották, re-
mélve a járvány enyhülését.

SZEPTEMBER VOLT A LEGNÉPSZERÛBB

– 2020-ban 573 házasságkötési szertartást vezettek le
anyakönyvvezetõink, ez leginkább a 2018-as szezonhoz
hasonlítható, azonban azt meghaladja. 2019 számít egyéb-
ként a rekordévnek, akkor 680 pár mondta ki a boldogító
igent városunkban.

A statisztikák azt mutatják, hogy míg az elmúlt évek-
ben, májusban és júliusban esküdtek meg a legtöbben
Nyíregyházán, 2020 ebbõl a szempontból is egyedi lett,
ugyanis a szeptember volt a legnépszerûbb hónap. 79 pár
fogadott örök hûséget egymásnak.

Bár a rendezvénystop még jelenleg is érvényben van,
és egyelõre nem lehet lakodalmakat tartani, idénre már
164 tervezett házasságkötést jelentettek be a párok, amely
– ahogy az aljegyzõ is fogalmaz – az idei bejelentkezési
szezon alakulására nézve reménykeltõ, hiszen a jól ismert
mondás is úgy tartja, „A szerelem mindent legyõz”.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Decsi Vendel és Valent Evelin tavaly júliusban kötöttek
házasságot, terveik szerint pedig – ha a koronavírus-

világjárvány is engedi – idén októberben a lakodalmat is
megtartják

H I R D E T M É N Y
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(elõzetes tájékoztatási szakasz)

Ezúton tájékoztatjuk az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított te-
lepülésszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóvá-
hagyott helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását 5 területre
(Tiszavasvári út északi oldalán lévõ Báthory lakópark bõvítése + a módosítás biológiai
aktivitás értékének visszapótlására kijelölt 4 terület) teljes eljárásban a FÕÉP/36/2021. ügy-
iratszámon.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben fog-
laltakat figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint az elõzetes tájékoztatás lakos-
sági fóruma elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében az elõzetes
tájékoztatási szakasz dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. január 22-én megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.

A véleményezés módja: a Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partne-
rek és a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási
szakasz eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partne-
ri adatlap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról
az „RT módosítás 1/2021.” alatt letölthetõ, a letöltést követõen elektronikusan kitölthetõ. A
kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe
véve kizárólag elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni.

– E-mail-cím: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu: – témacsoport: önkormányzati igazgatás;

– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vélemények beérkezési határideje: 2021. február 8.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció,
az integrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi ar-
culati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/
2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján tesszük közzé.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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SZOLGÁLTATÓHÁZ LETT A MEGMENTETT ÉPÜLETBÕL
AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG RÉSZÉT KÉPEZÕ HÁZ HOMLOKZATA AZ EREDETI ÁLLAPOTOT IDÉZI

Lezárult a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza
területén” címû projekt. A program hangsúlyos része
volt több ismert, a természeti környezetet érintõ elem,
mint a Benczúr-Bessenyei terek (ma már Kulturális Ne-
gyed...), a Pazonyi tér és Arany János utca zöldfelülete-
inek felújítása, a Bujtosi Városliget „újjávarázsolása”.
Emellett az épített örökséget érintõ fontos programpont
is helyet kapott benne. Egy régi épület eredeti állapotot
idézõ elkészítése során új szolgáltatóház született a Bocs-
kai u. 16. sz. alatt.

A hétfõi, helyszíni szemlén dr. Kovács Ferenc polgár-
mester kiemelte, ennek a projektnek egyaránt része volt a
természeti és az épített örökségünk védelme és fejleszté-
se. A Bocskai utca 16. sz. alatti, évek óta igen rossz álla-

potban lévõ, helyi védettség alatt álló épületet egy egye-
dülálló beruházás keretében sikerült úgy megújítani, hogy
a Bocskai utcai homlokzat a 100 évvel ezelõtti stílusje-
gyeket eredeti formájában viseli.

POLGÁRMESTERI PROGRAM AZ ÉRTÉKÕRZÉS

Dr. Kovács Ferenc hozzátette, a régi szép épületein-
ket, amelyek Nyíregyháza egyedi stílusát adják, fontos
megõriznünk, ami egy immár nyolc éve futó városfej-

lesztési, polgármesteri program része is, melynek már
hosszú a listája. A városvezetõ emlékeztetett, 2020-ban
elkészült a Kállay-ház felújítása – szintén ennek a je-
gyében –, idén pedig befejezõdik a Szindbád rekonst-
rukciója is.

HOZZÁJÁRULNAK NYÍREGYHÁZA
ARCULATÁHOZ

– Egy nagyon érdekes, egyedülálló beruházás történt.
Be akartuk bizonyítani, hogy a régi épületek, melyek
Nyíregyháza hangulatát is adják, nem szabad, hogy tönk-
remenjenek. Ezért a Bocskai utca felõl teljes, eredeti, az
egy évszázaddal ezelõtti stílusjegyekkel építettük vissza.
Belül viszont egy 3 szintes, modern, új funkciót is bizto-
sító, 21. századi épület valósult meg, a gépészetet is be-
leértve, az udvaron 8 parkolóval és 10 kerékpártároló-
val. Így adott a lehetõség, hogy olyan szolgáltatóház ala-
kuljon ki, amely kulturális, turisztikai attrakciót is jelent-
het  – nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak dr. Kovács
Ferenc.

GAZDASÁGI CÉLLAL HASZNOSUL

A mostani beruházás keretét az adta, hogy Nyíregyhá-
za Megyei Jogú Város Önkormányzata 1,197 millió forint
támogatást nyert a „Zöld Város kialakítása Nyíregyháza
területén” címû TOP-6.3.2-15-NY1-2016-00001 azono-
sítószámú projekt megvalósítására. A projekt eredménye-
ként a fentebb felsorolt zöldfelületi fejlesztések mellett ez
az önkormányzati tulajdonú, használaton kívüli épület ter-
vezetten gazdasági céllal hasznosul. A szolgáltatóház ki-
alakítása a gazdaság fejlõdését, a foglalkoztatás bõvülését
is eredményezi, épületenergetikai szempontok, illetve aka-
dálymentesítés figyelembevételével.

PRIORITÁS A MEGÓVÁS

A ma már Bocskai-Kálmán Szolgáltatóház a Bocskai és
a Kálmán utca sarkán lévõ, helyi védettséget élvezõ ro-
mos, életveszélyes állapotú épület volt. Mivel az önkor-
mányzat számára prioritás a város jellegét bemutató régi
házak állagmegóvása, renoválása, esetleges újjáépítése,

az épület évek óta megfelelõ forrásra várt, hogy újra régi
fényében tündököljön.

ROMHALMAZBÓL MODERN HÁZ

A hosszú évek idõjárási körülményeinek következtében
az épület állapota jelentõsen leromlott, így a renoválás a
mûszaki állapotromlás hatására már nem volt megoldha-
tó. A város az épület tervezésekor figyelembe vette annak
jellegét, így ami a helyére épült, küllemében megõrizte a
régi arculatát.

LENGYEL PÉLDA

– Amikor 2012-ben elõször voltam Rzeszówban, lát-
tam, hogy lengyelországi testvérvárosunk fõtere a város-
háza körül milyen jó állapotban van. Elmondták, hogy
mindegyik épületet lebombázták a II. világháborúban, és
igaz, hogy 20–25 éven keresztül, de folyamatosan újjáé-
pítették. Van ott hotel, étterem, szolgáltatóház, ráadásul
olyan mûszaki állapotban, hogy az a következõ 100–150
évre is biztosíték. Erre törekedtünk itt is. Ez az elsõ ilyen
jellegû projekt Nyíregyházán, és biztosítja azt, hogy ez a
következõ 100–150 évben is itt tud állni majd – tette hoz-
zá dr. Kovács Ferenc.

MODERN HÁROMSZINTES, KIS TÉRREL

A bontási munkálatok megkezdését megelõzõen álla-
potfelmérés készült, így az épület minden díszítõelemmel
együtt eredeti állapotában, mégis 21. századi igényeket
kielégítõ mûszaki megoldásokkal és szolgáltatásokkal nyer-
te el végsõ állapotát. A Városháza Sajtószolgálat által ki-
adott közlemény emlékeztet, az elõzõekben ismertetett
okok miatt a bruttó 285,64 négyzetméter alapterületû épü-
let bontása volt szükséges, melynek helyén egy új, há-
romszintes ház épült, a hozzá kapcsolódó valamennyi
infrastrukturális és egyéb, az épület rendeltetésszerû hasz-
nálatához szükséges létesítmények kiépítésével együtte-
sen. Az épület melletti területen köztérként is funkcionáló
kertet alakítottak ki zöldfelülettel, növénysávokkal és bur-
kolt járdákkal, teresedéssel, lépcsõvel és akadálymentes
rámpával.

Dr. Kovács Ferenc polgármester a bejáráson
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NYÍREGYHÁZA IS ÖSSZEFOGOTT AZ SMA BETEG ZSOMBIÉRT
Zente, Levente, Noel és Zsombor. Pécs, Enying, Érkört-

vélyes és Kazincbarcika. Két ország, négy lakhely, ha-
sonló sors, akiknek az életét csak a világ legdrágább
gyógyszere, a 700 millió forintba kerülõ Zolgensma ment-
heti meg. Mindannyiuk történetét példátlan összefogás
kísérte, aminek köszönhetõen Zente, Levente, és már Noel
is megkaphatta a kezelést, Zsombor szülei azonban még
a támogatásért küzdenek, hogy õ legyen a negyedik kis-
fiú, aki a jó szándékú emberek támogatásának hála, meg-
gyógyulhat. Bekapcsolódtak a gyûjtésbe nyíregyházi se-
gítõk is, a szabolcsi megyeszékhely is összefogott az SMA
beteg kisfiúért.

Burinda Zsombor a gerincvelõi izomsorvadás I-es típu-
sában szenved, õ a negyedik magyar kisfiú, akinek a világ
legdrágább gyógyszerére, a 700 millió forintba kerülõ
Zolgensmára gyûjtenek. Alig múlt egyéves, öt hónapos
korában derült ki a ritka genetikai betegsége. Mivel ennek
gyógyításában egy speciális génterápia segíthet, júliusban
gyûjtés kezdõdött. Akik pénzzel nem tudják támogatni a
családot, azok kupakgyûjtéssel is segíthetnek, Nyíregyhá-
zán már 15 helyszínen. Édesanyja, Burinda-Szûcs Szabi-
na a Nyíregyházi Naplónak mesélt megpróbáltatásaikról,
egyúttal a fél éve elindult gyûjtésrõl.

„FEL SEM TUDJUK FOGNI”

– Amikor kiderült Zsombor betegsége, számunkra az
volt az elsõ, hogy minél hamarabb stabilizálni tudjuk az
állapotát, és ennek az elsõ lépcsõfoka az volt, hogy meg-
kapja az úgynevezett Spinraza kezelést. Ez sikerült is, de
tisztában voltunk vele, hogy áttörõ eredményt csak a
Zolgensma, a világ legdrágább gyógyszere hozhat. Tud-
tuk, hogy ekkora kölcsön nem létezik, puhatolóztunk a
férjem cégénél és az én iskolámban is, ahol tanítok, de
hamar kiderült, hogy ez nem járható út és rá kellett jön-
nünk, hogy összefogás nélkül nem sikerülhet kifizetnünk
a 700 millió forintot. Nyáron létrehoztunk egy saját ala-
pítványt, amiben nagyon sokat segített Zente anyukája és
azóta rengeteg önkéntes, a média, híres és jó szándékú
emberek is mellénk álltak. Az elején megfordult a fejünk-
ben, hogy mi van akkor, ha nem sikerül, de nem tudtunk
volna a tükörbe nézni, ha nem próbáljuk meg. Jelenleg
már közel 500 millió forintnál tartunk, de hiányzik még
kicsivel több mint 200 millió forint. A gyûjtést illetõen most
ugyan van egy lassulás, de nem tudunk haragudni érte,

hiszen tudjuk, hogy a január mindenkinek nehéz, és így is
végtelenül hálásak vagyunk, hiszen mi fel sem tudjuk fog-
ni ezt az összeget. Hiszünk a csodákban és bízunk benne,
hogy márciusig sikerülhet összegyûjteni a kezelésre szánt
összeget. Zsombi az állapotához képest jól van, mivel még
kicsi, így nem látja, nem fogja fel, hogy miben marad le a
kortársaitól. Sok szeretetet kapunk, hihetetlen táborunk
van, ami lelkileg is sokat segít nekünk. Hogy hogyan kép-
zeljük el az életünket 10 év múlva? Ez Zsombitól függ, de
bízunk benne, hogy megkaphatja a kezelést, elkezdheti
az óvodát, majd az iskolát, és õ is élhet teljes életet, a
nehézségek ellenére is.

NÁLUNK IS GYÛJTIK A KUPAKOKAT

Nemrégiben Nyíregyházán is elindult a kupakgyûjtés,
hogy a méregdrága gyógyszernek hála, Zsombor is telje-
sebb életet élhessen. Két önkéntes, Jaczkovicsné Csoma
Enikõ és Molnár Debora szervezésének köszönhetõen a

megyeszékhelyen és kör-
nyékén 18 gyûjtõponton
adhatják le a kupakokat
a segíteni szándéko-
zók.

– A nyíregyháziak
nagyon jó közösséget
alkotnak, már több-
ször bizonyították,
hogy mennyire össze
tudnak fogni egy jó ügyért.
2019-ben is megmozdultak, akkor
Levente megsegítésére például sütivásárt tartottak, és há-
rommillió forintot gyûjtöttek össze. Most Zsombinak sze-
retnénk segíteni.

15 KUPAKGYÛJTÕ PONT

– Nyíregyházán 15 kupakgyûjtõ pont van, de iskolák,
óvodák és munkahelyek is csatlakoztak (ide a vírushely-
zet miatt külsõsök nem léphetnek be, ezért házon belül
gyûjtenek). Szûk egy hónappal ezelõtt hoztunk létre egy
csoportot a Facebookon Zsombi megsegítésére – itt a to-
vábbi segítési módokról is tájékozódhatnak az érdeklõ-
dõk –, ahová várjuk az újabb gyûjtõpontok jelentkezését
– ismertette a helyi segítõakciót Jaczkovicsné Csoma Eni-
kõ és Molnár Debora, akik elmondták, mindketten a szo-
ciális szférában dolgoznak, ezért számukra természetes,
hogy ha tudnak, akkor segítenek.

EGY KISFIÚ ÉLETE MÚLIK RAJTA

– Azt tapasztaljuk, hogy a nyíregyházi embereket igen-
is meg lehet szólítani, sokan odaállnak egy-egy jó ügy
mellé. Rengetegen segítenek kupakokkal. Van, aki azt
mondja, csak ennyivel tud segíteni. De mi mindig azt
mondjuk, hogy nincs olyan, hogy csak, hiszen ez is óriási
dolog, egy kisfiú élete múlik ezen. Mi bízunk abban, hogy
hamarosan összegyûlik a maradék összeg Zsombinak, de
azt követõen sem állunk meg. Ahol tudunk, segíteni fo-
gunk a jövõben is.

Az akcióról további részleteket találnak az önkén-
tesek közösségi oldalán, az Együtt Zsombiért Nyír-
egyházán és környékén csoportban.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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MÉG SZOKATLAN, DE DINAMIKUSABB KÖZLEKEDÉST TEHET
LEHETÕVÉ AZ ÚJ PARKOLÁSI RENDSZER A TOKAJI ÚTI VÁSÁRTÉREN

Napi átlagot tekintve, 1000 autó fordul meg a Tokaji
úti vásártér területén. Mivel gyakran feltorlódtak a so-
rok a beléptetõ kapu elõtt, ezért január elejétõl a
NYÍRVV Nonprofit Kft. automata beléptetõ és parko-
lórendszer üzemeltetését indította el. Az eddigi tapasz-
talatok azt mutatják, hogy bár még szokatlan a rend-
szer az autósok számára, de hosszú távú hatása a dina-
mikus bejutást segítheti majd elõ. A fejlesztésre 12 mil-
lió forintot fordítottak, a parkolási díj továbbra is 250
forint.

Az év elejétõl automata sorompó segíti az autósokat
bejutni a Tokaji úti vásártérre. A bejáratnál, a „konténer-

nél” nem szednek belépési díjat, hanem a bejutást köve-
tõen, egy 500 méteres elzárt út megtétele után lehet eljut-
ni az automata sorompóhoz. Itt két sávon lehet behajtani.

– Az automata rendszer ismerteti a teendõt, tulajdon-
képpen itt egy gombot kell megnyomni, ami kinyomtatja
a parkolójegyet. Ezt követõen felnyílnak a sorompók, és
le lehet parkolni. A fizetés nem csak kihajtáskor történhet.
A Nagybani Piac területén 2 automata fizetési pontot ala-
kítottunk ki. Az egyik a kihajtási pont közelében találha-
tó, a másik pedig a terület közepén. Itt kell megfizetni a
250 forintos összeget. A fizetõkapuk nemcsak érmét, ha-
nem papírpénzt is elfogadnak, viszont az automata 2000
forintig tud visszaadni – magyarázta a rendszer mûködé-

sét Kovalecz Róbert, a NYÍRVV Nonprofit Kft. irodaveze-
tõje, aki hozzátette, a kihajtást vezérlõ automata rendszám-
felismerõ, tehát lassú megközelítést követõen a sorompó
kiengedi a vásárlókat.

A TÁRSASÁG MUNKATÁRSAI SEGÍTENEK

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai a helyszínen bár-
kinek szívesen segítséget nyújtanak az új rendszer keze-
lésével kapcsolatban. Mivel a rendszer még új és ezért
szokatlan, fokozottan kérik az ott parkolók türelmét és
megértését.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MEGDÖBBENTÕ PARKOLÁSOK: MEGUGROTT A SZABÁLYTALANKODÓK SZÁMA
Az ingyenes parkolás bevezetése óta egyre többen van-

nak, akik teljesen félreértelmezik az új rendeletet – leg-
alábbis ez derül ki a Közterület-felügyelet tapasztalatai-
ból. Az elmúlt évekhez viszonyítva, 50 százalékkal meg-
ugrott a szabálytalankodók száma, ugyanis az autósok
megfeledkeznek arról, az ingyenesség nem azt jelenti,
hogy bárhol leparkolhatnak.

A járványhelyzet miatt bevezetett országos ingyenes
parkolás sok nagyvárosban, így Nyíregyházán is gondot
okoz, hiszen egészen korán kell indulni, és sokszor még
így is több kört kell megtenni annak, aki fõként a belvá-
rosban, így a Szabadság, a Nagy Imre, a Jókai tér, vagy
éppen az Univerzum Üzletház közelében szabad parko-
lóhelyet szeretne találni magának. Mivel pedig a parkoló-
hely-vadászat nem mindig, legalábbis nem azonnal jár
sikerrel, vannak, akik megrizikózzák a szabálytalan par-
kolást és egészen megdöbbentõ helyeken hagyják ott az
autójukat. Õk viszont a Közterület-felügyelettõl több tíz-
ezres bírságra számíthatnak.

MINDENHOL MEGÁLLNAK

– Mióta ingyenes Magyarországon a közterületi parko-
lás, országszerte jelentõs forgalomnövekedést lehet tapasz-
talni. Mindez azonban maga után vonja, hogy az autósok
tulajdonképpen mindenhol megállnak, a KRESZ szabályait
figyelmen kívül hagyva. Nyíregyházán is elõfordul, hogy
az autósok egyszerûen nem foglalkoznak a közúti jelzõ-
táblákkal, az útburkolati jelekkel, vagy éppen a zöldfelü-
letekkel – részletezte az elmúlt idõszak tapasztalatait Bod-
rogi László, a Közterület-felügyelet vezetõje.

MÁR KORÁN REGGEL TELE A BELVÁROS

– Reggel 7–negyed 8 környékén már azt tapasztaljuk,
hogy a belvárosi parkolók teljesen megtelnek, így akik
késõbb érkeznek, azok ott állnak meg, ahol tudnak, meg-
feledkezve arról, hogy a díjmentes parkolás nem jelenti
azt, hogy a jármûvezetõk szabálytalanul, szankciók nél-
kül, bárhol megállhatnak, várakozhatnak. Õk pedig gyak-

ran emberek százainak a közlekedését nehezítik. Napi
szinten intézkednünk kell miattuk, az arányokat nézve,
az elmúlt évekhez képest, 50 százalékkal megugrott az
esetek száma.

NEM MARAD BÜNTETLENÜL

A szabálytalankodás persze nem marad büntetlenül, a
Közterület-felügyelet munkatársai rendszeresen ellenõriz-
nek, 10-tõl 150 ezer forintig is terjedhet a szabálytalanul
parkolók büntetése.

– A bírság összege attól függ, hogy ki milyen típusú sza-
bálytalanságot követ el. Élhetünk egyébként figyelmezte-
téssel, helyszíni bírsággal, vagy akár feljelentéssel is. A
helyszíni bírság összege 10-tõl 70 ezer, a feljelentés pe-

dig 150 ezer forintig terjedhet. Ha valaki a megállni tilos
táblánál megáll, annak az összege 10 ezer forint, ha az
elmúlt 6 hónapban nem követett el olyan szabálysértést,
ami fix tarifával jár. Amennyiben mégis, akkor ez az összeg
annyiszor duplázódik.

CSAK ENGEDÉLLYEL

A legtöbb szabálytalan parkolással a Korzó Bevásárló-
központ és a Szabadság tér környékén lehet találkozni.
Aki egyébként a Korzó és a kulturális központ közé hajt
be, az 30 ezer forintos bírságra számíthat, ugyanis ott csak
engedéllyel lehet közlekedni – magyarázta a felügyelet-
vezetõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Az egyik neuralgikus pont a belvárosban, ahol rendszeresen szabálytalankodnak
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁLYÁZATI  FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Parasport, fogyatékosok sportja támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
hatáskörében eljárva para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, parasport rendezvényeket, valamint szabad-
idõs tevékenységeket szervezõ sportszervezetek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyû-
lése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkor-
mányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport célfel-
adatok – Parasport, fogyatékosok sportja során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza
nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos sportági szakszövetség, sport-
szövetség versenyrendszerében szereplõ para- és fogyatékos sportolókat versenyeztetõ, illetve parasport rendezvé-
nyeket és foglalkozásokat szervezõ sportszervezetek részére a 2021. december 31. napjáig megvalósuló felkészü-
lési és versenyeztetési, valamint rendezvényszervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ
egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas színvo-
nalon Nyíregyházán mûködõ parasport tevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sporttevé-
kenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határozatában foglaltak szerint a
Sport célfeladatokból (Parasport, fogyatékosok sportja sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 2 200 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló programok és pályázati célok

kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Területei:
– para-versenysport (mûködési támogatás),
– fogyatékosok diáksportja (mûködési és rendezvénytámogatás),
– fogyatékosok szabadidõsportja (mûködési támogatás és rendezvénytámogatás).
Szempontjai:
– versenysport esetén a taglétszám, az utánpótláskorú/leigazolt és versenyeztetett/válogatott sportolók száma,

az elért eredményesség, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– fogyatékos diáksport és szabadidõsport mûködési támogatása esetén a támogatásban érintettek száma, verse-

nyek/foglalkozások száma, besorolása,
– rendezvénytámogatás esetén a rendezvények száma, besorolásuk és a rendezvényeken részt vevõ sportolók

és nézõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megál-

lapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határozatában

megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap” címû

formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz 2021.
február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármes-
teri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ a
www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Egyéb versenysport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl és a hozzá

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) hatás-
körében eljárva az országos bajnokság elsõ, második vagy harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak
esetén az országos sportági szakszövetség, sportszövetség versenyrendszerében szereplõ sportolókat versenyez-
tetõ sportszervezetek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei
Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továb-
biakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Egyéb verseny-
sport során rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnye-
résére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából az országos bajnokság elsõ, második
vagy harmadik osztályában szereplõ, egyéni sportágak esetén az országos sportági szakszövetség, sportszövetség
versenyrendszerében szereplõ sportolókat versenyeztetõ sportszervezetek részére a 2021. december 31. napjáig
megvalósuló felkészülési és versenyeztetési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról

szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ
egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány
(ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas szín-
vonalon Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegyzett, sport-
tevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány, egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregyháza

Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határozatában foglaltak szerint a
Sport célfeladatokból (Egyéb versenysport sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 16 500 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és pályá-

zati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– utánpótlás-nevelés esetén az utánpótláskorú sportolók száma, a leigazolt és a versenyeztetett sportolók száma,

az elért eredményesség, a válogatott versenyzõk száma, valamint a versenyeztetés mennyisége és minõsége,
– versenysport esetén a bajnokság besorolása, a hazai és nemzetközi eredményesség, a válogatott sportolók

száma, az igazolt sportolók száma és azon belül az utánpótláskorúak száma, a támogatás és a saját bevétel
aránya, hazai és nemzetközi mérkõzések/versenyek száma, a sportági tradíciók (alakulás éve) és nézettség (nézõ-
szám), valamint a sportág szerepe a város hírnevének növelésében,

– csapatsportágak esetén azonos sportágaknál a magasabb bajnoki osztályban versenyzõ csapat támogatható.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában megál-

lapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határozatá-

ban megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság határo-

zatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adatlap”

címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság-
hoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A” épület 108/B.
iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a sport@nyiregyhaza.hu
e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölthetõ
a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

AZ IDÕSELLÁTÁSÉRT DÍJAZTÁK AZ ÖNKORMÁNYZATOT
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pá-

lyázatot nyújtott be 2020 nyarán a Települési Önkormány-
zatok Országos Szövetsége által irányított Legjobb Ön-
kormányzati Gyakorlatok Program felhívására. Az „Ön-
kormányzati jó gyakorlatok az idõsellátásban” kategóri-
ában Nyíregyháza I. helyezést ért el.

A sikeres pályázat címe „A szociális ellátások szerepe,
fontossága az idõsellátásban”, mely a helyi méltányossági
ápolási díj és a házi segítségnyújtás rendszerének nyír-
egyházi együttmûködését példázza. A területen dolgozó
szakmai csapat innovatívnak és követendõ példának ítél-
te ezt a megoldást, mellyel az önkormányzat sikeresen
szerepelt.

FELKÉSZÍTÉS A SEGÍTSÉGET NYÚJTÓKNAK

– 2015-ben Nyíregyházán bevezettük a méltányossági
ápolási díjat – nem kötelezõ önkormányzati feladat –, és
mellétettünk egy képzést a házi segítségnyújtóknak, akik
a saját családtagjaikat, szeretteiket ápolják. Egy gyakor-
latorientált képzést, kis elmélettel, amit a Szociális Gon-
dozási Központ munkatársai végeznek, és felkészítjük õket
arra, hogyan ápolják azokat az ellátottakat, akikre tõlünk
egyébként külön díjat kapnak. Az elsõ rosta egy online
helyszíni szemle volt, amikor láthatták a gondozási köz-
pontban, hogyan mûködik a képzés. Továbbjutottunk a
döntõbe, és ott egy prezentáció keretében kellett bemu-

tatni ezt a megoldást – fogalmazott Jászai Menyhért alpol-
gármester.

KIVÁLÓ GYAKORLAT

A bíráló bizottság kiválónak ítélte a nyíregyházi gya-
korlatot, és I. díjjal jutalmazta. Az elismerõ tábla mellé
900 ezer forint is jár, melyet az idõsgondozásra fordíthat
az önkormányzat, illetve szociális intézményei.

MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON IS SEGÍTENEK

– 2015-ben átalakult a szociális ellátások rendszere.
Az ápolási díjat ma már a Járási Hivataltól igényelhetik.
Akkor mi úgy gondoltuk, hogy rászorultsági alapon, jö-
vedelemhatártól függõen kiegészítjük egy méltányossá-
gi alapon nyújtható ápolási díjjal. Közel 300 ellátottat
érint Nyíregyházán – ez egy komoly szám. Azt gondol-
tuk, hogy nem kötelezõ feladatként vállaljuk be, hogy
még inkább több lábon állhassanak azok, akik családon
belül ápolnak hozzátartozókat – folytatta Jászai Meny-
hért.

ÁPOLÁSI KÉPZÉS

Így jött ennek kiegészítéseként a Szociális Gondozási
Központ által összeállított ápolási képzés. Az elismerés
értékét növeli, hogy az 1600 tagú Önkormányzati Szö-
vetség talán több száz tagja is pályázott e többfordulós
versenyben, melynek nyertese az idõsgondozás kategóri-
ában Nyíregyháza lett. Az az önkormányzat, amely éven-
te hozzávetõleg 70 millió forintot tervez költségvetésében
erre a célra, a bajba jutott családok megsegítésére. A prog-
ramban részt vevõ szakemberek ingyenes, kétnapos tré-
ninglehetõséget kaptak, amelyre a következõ hónapok-
ban kerül sor.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A különleges elismeréssel Jászai Menyhért alpolgármes-
ter, dr. Krizsai Anita, a Szociális és Köznevelési Osztály
vezetõje és Tóthné Csatlós Ildikó, az osztály munkatársa
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BIZTOS, JÓL FIZETÕ ÁLLÁST ÍGÉR AZ AGRÁRSZEKTOR
VADONATÚJ TRAKTOROKAT, KISBUSZOKAT ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMÛVEKET KAPNAK AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Vadonatúj traktorokat, kisbuszokat és személygépjár-
mûveket kap 22, az agrártárca fenntartása alatt mûkö-
dõ oktatási intézmény. A gépek segítségével a diákok a
legkorszerûbb formáját sajátíthatják el az élelmiszer-elõ-
állításnak. A szaktárca ugyanakkor a modern technoló-
giák beszerzésével kívánja vonzóvá tenni az agrárszak-
képzést.

Egy traktor volánja mögé ült kedden, Nyíregyházán az
agrárminiszter. Nagy István gépjármûátadásra érkezett az
Északi Agrárszakképzési Centrumba, ahol 22 intézmény
kapott traktorokat, terepjárókat és kisbuszokat.

A MEZÕGAZDASÁG A
LEGFONTOSABB BÁSTYA

Az ország összes szakképzõ intézményét korszerû gé-
pekkel kívánják felszerelni, hogy a diákok a legmoder-
nebb technikával tanulhassák meg a jó minõségû, biz-
tonságos, magyar élelmiszer-elõállítást. Ehhez vásárol-
tak az Agrárminisztérium fenntartásában mûködõ okta-
tási intézményeknek jármûveket. A beszerzések elsõ
körében 10 buszt, 10 személyautót, 5 traktort és 3 pót-
kocsit vásároltak, több mint 350 millió forint értékben.
Az agrárminiszter beszédében hangsúlyozta, a korona-
vírus-járvány megmutatta, hogy a mezõgazdaság és a
rá épülõ hazai élelmiszeripar az ország legfontosabb

bástyája. Azt sem rejtette véka alá, hogy modern gép-
jármûvek beszerzésével a pályaválasztás elõtt álló fia-
talok és a felnõttképzés iránt érdeklõdõk figyelmét olyan
jól csengõ hívószavakkal irányítják rá, mint az agrár-
modernizáció, a precíziós gazdálkodás és az agrárdigi-
talizáció, ami az alapanyag-termeléstõl a versenyképes,
minõségi élelmiszerek gyártásáig mindent átformál,
korszerûsít.

LEGKORSZERÛBB GÉPEK
– Komoly döntést kellett hozni arról, hogy milyen

felszereltségû traktort vásároljunk: inkább többet, de egy-
szerûbb felszereltséggel, vagy pedig a legkorszerûbbet.
Azért döntöttünk végül az utóbbi mellett, mert szeretnénk,
ha vonzereje lenne az agrárszakképzésnek és bízunk ben-

ne, hogy ha a diákok kikerülnek az oktatási intézmények
falai mögül, akkor majd ilyenekkel dolgozhatnak õk is –
hangsúlyozta a miniszter.

A szaktárca vezetõje a gépátadáson hozzáfûzte, az
agrárszakképzõ intézményekben biztos állásra és jó fize-
tést ígérõ, megbecsült szakmákra tehetnek szert a diákok,
akik tanulmányaik során a legmodernebb, környezetkí-
mélõ technológiákat használhatják. Hozzátette, döntés
született arról is, hogy 24 iskola egy-egy erõgépet szerez-
het be a szaktárca támogatásával. A modern traktoroknak
köszönhetõen a diákok fejleszthetik a digitális kompeten-
ciáikat, és kellõ szorgalom mellett a munkaerõpiac által
elvárt, gyakorlatban alkalmazható korszerû szaktudásra
tehetnek szert.

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

Nagy István agrárminiszter

HATVANEZER KARÁCSONYFÁT DOBTAK KI NYÍREGYHÁZÁN
KOMPOSZT LESZ BELÕLÜK, A VÁROS ZÖLDTERÜLETEIN IS FELHASZNÁLJÁK

A magyar emberek többsége hagyományosan vízke-
resztkor, január 6-án szedte le a karácsonyfáját és dobta
ki a lecsupaszított fenyõt, de volt, aki várt vele. Nyíregy-
házán ezért az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási
Nonprofit Kft. két alkalommal szállította el – a héten utol-
jára –, de a lelkes városlakók részt vehettek a társaság és
a NYÍRVV Nonprofit Kft. közös kezdeményezésében is,
vagyis beszállíthatták a fenyõket a Hulladékudvarokba.
Az akció két hete alatt összesen 279 db vágott és 34 db
gyökeres fenyõ gyûlt össze, az ÉAK pedig megközelítõleg
60 ezret szállított el a nyíregyházi otthonok elõl.

Nyíregyházán a lakosság idén is több lehetõség közül
választhatott, már ami a fenyõfáktól való megszabadulást
illeti: egyrészt részt vehettek Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Önkormányzata, az Észak-Alföldi Környezetgazdál-
kodási Nonprofit Kft. és a NYÍRVV Nonprofit Kft. közös
akciójában, vagyis beszállíthatták a karácsonyfájukat a
Korányi Frigyes utca 3., valamint a Kerék utca 1. szám
alatti Hulladékudvarokba, amiért nyereményszelvényt
kaptak és részt vehettek egy sorsoláson. Aki gyökeres fe-
nyõt adott le, az rögtön 3 darab nyereményszelvényt ka-
pott, valamint 3000 forint összértékû ÉAK és NYÍRVV Szol-
gáltatási utalványban részesülhetett. Másrészt pedig kihe-
lyezhették azokat a kukák mellé.

Éberhardt Gábor, az Észak-Alföldi Környezetgazdálko-
dási Nonprofit Kft. ügyvezetõje arról tájékoztatta a Nyír-
egyházi Napló szerkesztõségét, hogy a kiadott hulladék-
gyûjtési naptárak alapján valamennyi háztartásban, janu-
árban 2 alkalommal gyûjtötték be a karácsonyfákat, hoz-
závetõlegesen 60 ezret.

– Az összegyûjtött fák a társaságunk által üzemeltetett
komposztálótelepre kerülnek, ahol az egyéb összegyûj-
tött zöldhulladékkal együtt komposzt készül belõlük. Ezt
a komposztot a késõbbiekben értékesíteni fogjuk, így pél-
dául a város zöldterületein is felhasználják majd – hang-
súlyozta az ügyvezetõ. (Szerzõ: Bruszel Dóra)
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Sportösztöndíj rendszer támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alap-
ján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továb-
biakban: Bizottság) hatáskörében eljárva a tehetséges nyíregyházi sportolók felkészülési és versenyzési
költségeinek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport
célfeladatok – Sportösztöndíj rendszer támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret terhére
pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a tehetséges nyíregyházi sportolók 2021. december 31.
napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kapcsolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– olimpiai sportágat ûzõ, szakszövetség által szervezett országos versenyen elért I–III. és/vagy nem-

zetközi versenyen elért I–VIII. eredményekkel rendelkezõ, egyéni sportágak esetében a korosztályos
országos ranglista 1–3. helyén álló, korosztályos válogatott, 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdé-
sû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló, városunk színeiben sportoló amatõr vagy
igazolt sportoló,

– illetve a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szö-
vetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határoza-
tában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Sportösztöndíj rendszer sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 9 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2019-ben és 2020-ban elért eredményesség és a 2021-ben vár-

ható országos és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Szabadidõsport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl és a

hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiak-
ban: Bizottság) hatáskörében eljárva szabadidõsport szervezetek mûködési és rendezvénytámogatása ér-
dekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és
sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. ren-
delet) alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport célfeladatok – Szabadidõsport során
rendelkezésre álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város polgárait érintõ szabadidõs sportolási lehetõségek kialakítása,
biztosítása, valamint szabadidõs rendezvények megvalósításának támogatása, a szabadidõ hasznos
eltöltésének népszerûsítése céljából a Nyíregyházán mûködõ szabadidõsport feladatokat ellátó egyesü-
letek, sportszervezetek részére a 2021. december 31. napjáig megvalósuló mûködési és rendezvény-
szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ szabadidõs sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregy-

háza Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határozatában foglaltak
szerint a Sport célfeladatokból (Szabadidõsport sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 8 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– a rendszeres foglalkozásokon, illetve a megrendezni kívánt sportrendezvényeken részt vevõk száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

MIÉRT VESZÉLYES A BÚTORLAPPAL, FORGÁCSLAP-
HULLADÉKKAL VALÓ TÜZELÉS?

– Télvíz idején városszerte érezni a fojtó, fullasztó
szmogot, melyet nagyrészt helytelen lakossági fûtés okoz.
A tiltott anyagok mellett a legális tüzelõanyag égetése is
irtózatos légszennyezéssel jár, ha lignittel vagy vizes fá-
val tüzelnek a tüzelõberendezésben. Aki pedig szemét-
tel, veszélyes hulladékkal tüzel, az nem „csak” mérgezi
a környezetét, de bûncselekményt is követ el – hívja fel a
figyelmet a veszélyre a Zöld Akciócsoport, melynek újabb
cikke jelenik meg a Napló hasábjain a Város-Kép Nonpro-
fit Kft.-vel való együttmûködés jegyében.

Válasszunk körültekintõen tüzelõanyagot, hiszen az
egészségünk a tét! A kezeletlen fa és a papír kivételével
tilos minden hulladék elégetése, beleértve például az aláb-
biakat is: – úgynevezett „kezelt” fa, tehát festett, lakko-
zott (pl. régi ablakkeret, ajtók, raklapok stb.), – rétegelt
lemez, bútorlap, – építési fahulladék, – színes, „fényes”
papírhulladék, – PET-palack, mûanyag hulladék, – autó-
gumi, használt ruha, rongy, – fáradt olaj, üzemanyag.

Az elõbb említett anyagok elégetésekor a bennük talál-
ható, vagy kezelés következtében felhordott, különbözõ
mérgezõ vegyületek a levegõbe és a hamuba kerülnek,
ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva
az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerû hasz-
nálat miatt a készülék garanciáját is elveszíthetjük. Ha a
tüzelõberendezés mûködése nem megfelelõ, a tökéletlen
égés során felszabaduló gázok egy része nem távozik a
kéményen keresztül, így a szobában lévõk egészségét –

különösen a gyermekekét és idõskorúakét – közvetlenül
károsítja.

MÉRGEZI A LEVEGÕT

Az egyik és leggyakrabban használt illegális tüzelõanyag
a sima és laminált bútorlap-hulladék. A bútorkészítéssel
foglalkozó kisebb-nagyobb vállalkozások egy része (tisz-
telet a kivételnek) a visszajelzések, tapasztalatok és ren-
delkezésre álló információk alapján tüzelõanyagnak, má-
zsaszámra árusítja a lakosság részére a bútorgyártás során
keletkezett bútorlap-hulladékot jutányos áron. Ennek vi-
szont mindenki a kárát látja, hiszen az mûanyagot tartal-
maz és elégetése mérgezõ anyagokkal tölti meg a leve-
gõnket. Az égetés során aldehidek, ketonok, fenolok, PAH-

ok (policiklikus aromás szénhidrogének) és más vegyüle-
tek keletkeznek, amelyek fajtája és mennyisége az elége-
tett faipari hulladéktól függ. A keletkezõ légszennyezõ
anyagok azon felül, hogy fejfájást okoznak, irritálják a
szemet és a légzõrendszert, akár rákot is elõidézhetnek.

HELYTELEN LAKOSSÁGI FÛTÉS

Magyarországon egyes források szerint 14 000 honfi-
társunk idõ elõtti halálát okozza a légszennyezés, melyért
nagyrészt a helytelen lakossági fûtés okolható! Az OECD
nemrég közzétett statisztikája szerint a világon Magyaror-
szág foglalja el a második (!) helyezést a légszennyezett-
ség okozta halálozás dobogóján. Kína után hazánkban
tulajdoníthatók legnagyobb arányban a szennyezett leve-
gõnek a szívbetegségek, agyvérzés, tüdõrák vagy hörghu-
rut általi elhalálozás. Erre a linkre kattintva részletesen
tájékozódhat bárki, mit is okoz, aki szennyez, és mi törté-
nik azzal, akit szennyeznek: http://www.futsokosankam-
pany.hu/a-helytelen-tuzeles-egeszsegugyi-hatasai#tarta-
lom.

A szennyezett levegõ azon kívül, hogy számos súlyos
betegség kiváltója lehet, gyengíti az immunrendszert, ez-
által csökkentve a szervezet ellenállását a különféle fertõ-
zéses megbetegedésekkel szemben. Sajnos mostani aktu-
alitás, hogy nagyon megnehezíti azok helyzetét is, akik a
COVID-19 vírussal fertõzõdtek, hiszen nagy részük lég-
zési nehézségekkel küzd.
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Kiemelkedõ sportrendezvények támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsá-
ga (továbbiakban: Bizottság) hatáskörében eljárva a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és
országos szintû, reprezentatív, hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények meg-
rendezésének támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati
rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport
célfeladatok – Kiemelkedõ sportrendezvények támogatása során rendelkezésre álló támogatási keret
terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

 A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében a Nyíregyházán lebonyolításra kerülõ nemzetközi és
országos szintû, reprezentatív, hagyományos és jelentõs nézettségre számot tartó sportesemények, fel-
készülési tornák megrendezését lebonyolító sportszervezetek részére a 2021. december 31. napjáig
megvalósuló rendezvényekhez kapcsolódó szervezési költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támo-

gatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyi-
séggel rendelkezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró
alapítvány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Olyan sportszervezetek, sport területén tevékenykedõ gazdasági társaságok, melyek tartósan magas
színvonalon Nyíregyházán mûködõ sporttevékenységet végeznek.

A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ, hivatalosan bejegy-
zett, sporttevékenységet végzõ, jogi személyiséggel rendelkezõ sportszervezet, intézmény, alapítvány,
egyesület vehet részt.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határoza-
tában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Kiemelkedõ sportrendezvények sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 6 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
– az elbírálásnál meghatározó szempont a megrendezni kívánt sportrendezvényen részt vevõk szá-

ma (sportolói és nézõi létszám összege alapján kerül számításra), valamint a rendezvény besorolása
(országos vagy nemzetközi).

d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

Olimpiai felkészülés támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl

és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekez-
dése alapján Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
(továbbiakban: Bizottság) hatáskörében eljárva az olimpiai részvételre készülõ tehetséges nyíregyházi
sportolók felkészülési és versenyzési költségeinek támogatása érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinanszírozási rendszerérõl szóló 11/
2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének Sport célfeladatok – Olimpiai felkészülés támogatása során rendelkezésre álló támoga-
tási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: Nyíregyháza város hírnevének öregbítése céljából, valamint a sport, a mozgás és
egészséges életmód népszerûsítése érdekében az olimpiai részvételre esélyes, tehetséges nyíregyházi
sportolók 2021. december 31. napjáig megvalósuló felkészülési és versenyzési tevékenységekhez kap-
csolódó költségek finanszírozása.

Pályázhatnak:
– 14. életévét betöltött, nyíregyházi kötõdésû, itt született vagy legalább 3 éve itt élõ és/vagy tanuló,

városunk színeiben sportoló, olimpiai kerettagsággal rendelkezõ sportoló,
– illetve a felsorolt feltételeknek megfelelõ sportolói tagsággal rendelkezõ, az egyesülési jogról, a

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásáról szóló 2011. évi
CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendelkezõ egyesü-
let, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet), továbbá sportszervezet, gazdasági társaság.

A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határoza-
tában foglaltak szerint a Sport célfeladatokból (Olimpiai felkészülés támogatása sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 8 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok

és pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének meghatározó szempontjai:
Elbírálásnál meghatározó szempont a 2019-ben és 2020-ban elért eredményesség és a 2021-ben

várható országos és nemzetközi versenyeken való részvétel száma.
d.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ kö-

zösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizott-

ság határozatában megállapította.
f.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati

adatlap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és
Sport Bizottsághoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér
1., „A” épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formá-
tumban a sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt
letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.

RÉGI ÉS ÚJ KÉPZÉSEK A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN
MEGKEZDÕDÖTT A FELVÉTELI KAMPÁNY

Január 20-tól négy egymást követõ szerdán, délelõtt
10 órától tart online nyílt napot a Nyíregyházi Egyetem a
YouTube-csatornán. A felsõoktatási intézmény széles kör-
ben hirdeti meg a képzési lehetõségeket agrár- és termé-
szettudományi, gazdasági és sporttudományi területen.
Mûszaki és informatikai, bölcsész, mûvészeti és pedagó-
gus szakemberek is végezhetnek az iskolában.

– Egy egyedülálló infrastruktúrában tanulhatnak a diá-
kok, itt mindenki kap szállodai szintû kollégiumot, és na-
gyon gyakorlatorientáltak a képzéseink. Az itt tanuló hall-
gatók 3 hónaptól egy évig terjedõ idõszakban külföldön
tanulhatnak, ahol egy másik nép kultúráját ismerhetik meg,
illetve a nyelvtudásukat is gyarapíthatják. A mottónk az,
hogy nálunk a hallgató nem egy Neptun kód, itt kialakul a
mester-tanítvány viszony, és mi arra törekszünk, úgy vé-
gezzenek a diákok, és távozzanak a Nyíregyházi Egye-
temrõl, hogy az életük legszebb szakaszának tulajdonít-
sák majd késõbb is  – nyilatkozta Vassné dr. habil. Figula
Erika, a Nyíregyházi Egyetem rektora.

NAPPALI TAGOZATON 53 SZAKPÁR

Felsõoktatási szakképzést, alap- és mesterképzést, osz-
tatlan tanképzési szakokat ajánl a középiskolások figyel-
mébe az oktatási rektorhelyettes, köztük most induló vagy

újrainduló képzéseket. Az osztatlan tanárképzésben nap-
pali tagozaton 53, levelezõn 13 szakpárt hirdetnek meg. 

– Az alapképzési szakjaink közül szeretném kiemelni a
most nemrég akkreditált mérnök-informatikus alapképzé-
si szakot. Bízunk abban, hogy minél többen jelentkeznek
erre, és mint ahogy tavaly, idén is újrahirdettünk régi-új
szakokat, amelyek fel voltak függesztve. Kiemelném a
kommunikáció- és médiatudományt, illetve a környezet-
tan, a kémia alapszakot és a környezetkultúrát, ami a rajz
tanszékhez tartozik – tájékoztatott dr. habil. Minya Ká-
roly oktatási dékánhelyettes.

Mérnöki szakokon, programtervezõ informatikusok-

nak, illetve gazdálkodás és menedzsment szakon van le-
hetõség a duális képzésre, de a kooperatív oktatás is gya-
korlati, és persze ezen túl anyagi hasznot is jelent a diá-
koknak.

DUÁLIS KÉPZÉS 7 SZAKON

– Duális képzéseinket 2015 óta folyamatosan fejleszt-
jük és bõvítjük, így már hét szakon érhetõ el. Ennek a
lényege, hogy a beiratkozáskor a hallgató már megkez-
di a céges gyakorlatát, és végig a képzés során – ez hat
vagy hét félévet jelent – folyamatosan gyakorlaton vesz
részt. A kooperatív képzés viszonylag új dolog itt, a Nyír-
egyházi Egyetemen, 2020-ban fektettük le ennek az
alapjait és a lényege, hogy négy félév teljesítése és leg-
alább 100 kredit megszerzése után jelentkezhet a hall-
gató céges gyakorlatra, mely 70 napos idõtartamú – szólt
a lehetõségrõl dr. Kovács Zoltán általános rektorhelyet-
tes.

A Nyíregyházi Egyetem vezetõi után a Hallgatói Ön-
kormányzati Testület elnöke is üzent a felvételizõknek.
A gólyatábor, gólyanap és gólyabál, a farsang, az egye-
temi napok, és egyéb szórakozási lehetõségek, közössé-
gi programok valóban emlékezetessé tehetik az egyete-
mi éveket.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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FOLYTATÓDIK A BAJNOKSÁG

Márciustól a tervek szerint folytatódik
a kispályás labdarúgó-bajnokság, amennyi-
ben azt a jogszabályok is megengedik. A
téli terembajnokság a vírus miatt elmaradt,
a szervezõk viszont bíznak abban, hogy a
szabadtéri szezon elkezdõdhet. 

A hetedik fordulónál tartanának a csa-
patok a Városi kispályás terembajnokság-
ban. A vírus miatt azonban nem indulha-
tott el a szezon, így az együtteseknek vár-
niuk kell a Decathlon-Konyha Möbel sza-
badtéri bajnokság rajtjáig, hogy pályára lép-
hessenek.

NAGY SZÁMBAN ÖREGFIÚK

A tervek szerint március 22-én rajtol az
idény, mely tavaszi-õszi lebonyolításban zaj-
lik. Már folyamatban vannak a nevezések,
jelentkezni a Continental Arénában lehet.

– Nagyon népszerû az öregfiú csoport
és örömteli, hogy új együttesek is ala-
kultak, valamint Nyíregyháza mellett a
környezõ településekrõl is érkeznek csa-
patok – emelte ki Dajka László fõszer-
vezõ.

TEREMTORNÁT IS
TARTANÁNAK

Amennyiben februárban feloldják a kor-
látozásokat, kisebb teremtornát szeretné-
nek tartani, és a szabadtéri rajt elõtt is le-
hetne egy mini torna. A tervek szerint ta-
vasz végén a Városi Stadion építése is elin-
dulhat. Ebben az esetben a létesítmény egy
része építési terület lesz, de mindez a kis-
pályákat nem érinti, így ott tovább folyta-
tódhat a bajnokság. 

(Szerzõ: Dankó László)

A STREETBALL CHALLENGE AZ ÉV SZABADIDÕS SPORT-
RENDEZVÉNYE LETT

A Streetball Challenge lett 2020-ban az Év szabadidõs
sporteseménye. Közel három évtizede indult hódító útjá-
ra az utcai kosárlabda hazánkban. Nyíregyháza is rend-
szeres állomása, legutóbb a belvárosban szeptember ele-
jén pattogott a labda. 

A korábbi években gyakran a szezon zárásaként, má-
jusban érkezett Nyíregyházára a Streetball sorozat. Tavaly
a koronavírus-járvány miatt azonban csak szeptemberben
rendezték meg, és a szervezõk néhány hétbe sûrítették. A
Kossuth téren több pályát is kialakítottak, és közel 60 csa-
pat nevezett. Akkor Sitku Ernõ tiszteletére egy megemlé-
kezéssel indult a nap, hiszen évekig õ fogta össze a helyi
szervezést.

KOMOLY HAGYOMÁNYA VAN

A napokban rendezték meg az Év Sportolója Gálát, ahol
a Streetball Challenge kapta az Év szabadidõs sportese-
ménye díjat.

– Abban a pillanatban, amikor tavaly felcsillant a
Streetball Challenge rendezésének a lehetõsége, minden-
ki azonnal mellénk állt. Kiemelném Nyíregyházát is, ahol
maximálisan segítettek abban, hogy sikeres programot tart-
hassunk. Ez a díj éppen ezért a vidéki szervezõknek kö-
szönhetõ, akiknek a vírushelyzet miatt sokkal nehezebb
dolguk volt, mint a korábbi években – mondta kérdésünk-
re Kucsera József fõszervezõ. 

Nyíregyházán komoly hagyománya van az utcai ko-
sárlabdának, és több olyan sportoló is él itt, akik a 3x3-as
játékban szép eredményeket értek el.

– Ez egy 1993-ban indult versenysorozat, aminek Nyír-
egyháza egy állandó állomása. Annak ellenére, hogy ta-
valy a járvány miatt csökkent a helyszínek száma, a me-
gyeszékhely a korábbi éveknek köszönhetõen a program
része maradhatott. Jó volt látni, hogy egy olyan esemény
kap országos elismerést, mely igazi összefogás eredmé-
nyeként valósulhatott meg tavaly. Mögöttünk állt a me-
gyei szövetség, a helyi civil szervezetek, és persze az ön-
kormányzat. Egy kicsit a megyei kosárlabdázás napja

is volt szeptember ötödike – emelte ki Hornyák Enikõ,
Nyíregyháza sportreferense. 

Kezdetben az utcai kosárlabda a teremjáték kiegészítõ-
je volt, ma viszont már olimpiai sportág. Dinamikus, gyors,
ezért nagyon népszerû. Egykoron Dávid Kornél is rend-
szeresen játszott streetballmeccseken, késõbb pedig az
NBA-ig jutott. Amerikában a játékosok többsége utcai ko-
sárlabdával kezdi a játékot, késõbb pedig sokan a profi
ligában szerepelnek közülük.       (Szerzõ: Dankó László)

Bár a vírus miatt nem indulhatott el a téli teremszezon, a tervek szerint március 22-én
elrajtolhat az idény

Megyei Jogú Város Közgyûlése

PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének

Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
pályázatot hirdet

az NYVDSE és iskolai diáksport támogatására
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere (továbbiakban: Polgármester) a katasztrófavédelemrõl és a hoz-

zá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Közgyûlésének Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága (továbbiakban: Bizottság)
hatáskörében eljárva az iskolai diáksport feladatokat ellátó iskolai sportkörök és diáksport egyesületek támogatása
érdekében, a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportjáról és sportfinan-
szírozási rendszerérõl szóló 11/2019. (IV. 26.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör. rendelet) alapján, az
önkormányzat 2021. évi költségvetésének Sport célfeladatok – NYVDSE és iskolai diáksport során rendelkezésre
álló támogatási keret terhére pályázatot hirdet, vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére.

A pályázat célja: iskolai diáksport mûködésének támogatása által a sport és az egészséges életmód nép-
szerûsítésével a tanulók hasznos idõtöltésének minél szélesebb körû biztosítása (2021. december 31. napjáig
megvalósuló diákolimpiai versenyekre való felkészítés és versenyeztetés, a házi- és városi versenyek szerve-
zése, szabadidõs tevékenységek költségeinek támogatása).

Pályázhatnak:
1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mûködésérõl és támogatásá-

ról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil törvény) alapján létrejött jogi személyiséggel rendel-
kezõ egyesület, szövetség (kivéve: párt, szakszervezet).

2. A Polgári Törvénykönyvrõl szóló 2013. évi V. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapít-
vány (ide nem értve a közalapítványt).

3. Köznevelési intézmény.
A pályázaton Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén mûködõ iskolák és az iskolai diák-

sport területén tevékenykedõ egyesületek, sportszervezetek, alapítványok vehetnek részt.
A pályázattal kapcsolatos fõbb információk:
Az önkormányzat az Ör. rendelet alapján és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének Nyíregy-

háza Megyei Jogú Város Közgyûlésének hatáskörében hozott 171/2020. (XII. 08.) sz. határozatában foglaltak
szerint a Sport célfeladatokból (NYVDSE és iskolai diáksport sorról) finanszírozza.

a.) Pályázati keretösszeg: 28 000 000 Ft.
b.) A pályázat keretében kizárólag a 2021. december 31. napjáig megvalósuló szakmai programok és

pályázati célok kerülnek elbírálásra.
c.) A támogatás megítélésének fõ szempontjai:
Az intézmény tanulói létszámához viszonyítottan minél több diákot megmozgató, minél színesebb és válto-

zatosabb, a városi sport terén az összefogást elõsegítõ feladatokat tartalmazó pályázatok elõnyben részesülnek.
A támogatási összeg meghatározásánál szempont: a 2019. és 2020. években végzett sporttevékenység (iskolai
sportkörök száma, iskolában rendezett sportversenyek száma, más iskolák sportrendezvényein való részvétel),
diákolimpiai részvétel és eredmények, városi rendezvényeken való aktivitás.

d.) A megítélt támogatási összeg felhasználása az alábbi megoszlásban történhet:
– maximum 30% sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása,
– maximum 20% mûködési költségek (személyi és adminisztrációs költségek),
– minimum 50% sportversenyek szervezésével, azokon való részvétellel kapcsolatos kiadások (utazás,

szállás, étkezés, nevezés, díjazás, játékvezetõi díjak).
e.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban két naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem számolt el, és ezt a Bizottság határozatában

megállapította,
– az elõzõ évben kapott támogatást a jóváhagyott céltól eltérõen használta fel, és ezt a Bizottság határoza-

tában megállapította.
f.) Nem részesíthetõ pénzügyi támogatásban egy naptári év idõtartamban az az önszervezõdõ közösség:
– amely az elõzõ évben kapott pénzügyi támogatással nem megfelelõen számolt el, és ezt a Bizottság

határozatában megállapította.
g.) A pályázatokat 1 példányban, a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu honlapon letölthetõ „Pályázati adat-

lap” címû formanyomtatványon és a formanyomtatvány mellékletein a Szociális, Egészségügyi és Sport
Bizottsághoz 2021. február 12. napjáig lehet benyújtani személyesen (Nyíregyháza, Kossuth tér 1., „A”
épület 108/B. iroda, Polgármesteri Kabinet Sport Referatúra), vagy elektronikus úton pdf formátumban a
sport@nyiregyhaza.hu e-mail-címre.

A pályázati felhívás teljes szövege és feltételrendszere megtalálható és a pályázati adatlappal együtt letölt-
hetõ a www.nyiregyhaza.hu és a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalakról.
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FUTÓFESZTIVÁLOS ADOMÁNY A KÓRHÁZNAK CSALÁDBARÁT
MUNKAHELY

2015 óta pályázik sikerrel a Családbarát Munkahely
címért a nyíregyházi Polgármesteri Hivatal. Az erkölcsi
elismerés és oklevél mellé 1 millió 695 ezer forint juta-
lom is támogatja idén a gyerekek és családok számára
tervezett programokat a Miniszterelnökség pályázatán.

A szülõ ügyfelet fogad, lakossági ügyeket intéz, vagy
éppen a város számára fontos projekten dolgozik, a
gyermeke pedig játszik a Városháza ebédlõjében, ki-
rándul, vagy valami érdekes helyre juthat el iskola- és
óvodapedagógusok, akár családsegítõ kollégák kísére-
tében. A nyíregyházi önkormányzat 270 dolgozója és
gyerekeik számára kínálja ezt a kellemes szolgáltatást
a Családbarát Munkahely címmel ötödször elismert
hivatal. – A kollégák gyerekeit vontuk be a programok-
ba. Elsõsorban a szünidõ idõszakában szerveztünk si-
keres táborokat a számukra, de segítettük munkaválla-
lóinkat a pandémia idõszakában, hiszen folyamatosan
gyermekfelügyeletet biztosítottunk itt, a munkahelyen.
Terveink között szerepel, hogy a kollégákat támogatva
2021-ben ebbõl az összegbõl szeretnénk számukra tré-
ningeket szervezni, illetve készítünk egy kutatást, amely
kifejezetten egészségfejlesztésre irányul – tájékoztatott
a díj kapcsán dr. Krizsai Anita. A Szociális és Közneve-
lési Osztály vezetõje hozzátette: a munkáltatói idõked-
vezményen túl például rendõrségi bemutatót szervez-
tek a nyár veszélyeirõl, megtanították a kerékpáros köz-
lekedés elméletét és gyakorlatát. Ezen túl rengeteg kül-
sõ programot is szerveztek a LEGO gyártól az Igrice
mocsár meglátogatásáig, és a központi helyszín, az
ebédlõ is tele van pályázati pénzbõl beszerzett játé-
kokkal, felszerelésekkel.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Háromszáz futó összesen 300 ezer forintot gyûjtött
össze az I. Nyíregyházi Futófesztivál Virtuális Futásán. A
résztvevõk a Jósa András Oktatókórház számára, a
COVID osztálynak ajánlották fel a nevezési díjuk egy ré-
szét. Az egészségügyi intézmény a befolyt összegbõl olyan
hûtõket vásárol, amelyek koronavírus elleni vakcinák tá-
rolására is alkalmasak.

Tavasszal szervezték volna meg az I. Nyíregyházi Futó-
fesztivált, ez azonban a koronavírus-járvány miatt meghi-
úsult. A szervezõk alternatív megoldást kerestek, ekkor
jött a virtuális futás ötlete. A teljesítést követõen a résztve-
võknek egy internetes felületre kellett feltölteni a futásuk
eredményét, ami bekerült egy eredménylistába is és egy
digitális oklevelet is kaptak. Nemcsak helyi futók regiszt-
ráltak, Dunántúlról és határon túlról is csatlakoztak a kez-
deményezéshez. – A futók a nevezési díjjal, 1000 forinttal
tudnak hozzájárulni a felajánláshoz. 300 futó vett részt,
így 300 000 forintot tudtunk átadni a Jósa András kórház-
ban a COVID osztálynak. Számunkra egyértelmû volt,
hogy egy olyan intézménynek szeretnénk adományozni,
akik a COVID idõszakban óriási erõfeszítést hajtanak végre
nap mint nap – dr. Bana Richárd, a szervezõ Mozaik Med
Sportegyesület elnöke.

HÛTÕ A VAKCINÁKHOZ

A kórház fõigazgatója is köszönetet mondott az egye-
sületnek. Dr. Szondi Zita úgy nyilatkozott, elsõsorban olyan
hûtõszekrényeket vásárolnak majd, amely a vakcina táro-
lására is alkalmas. A fõigazgató arról is beszélt, ebben a
helyzetben különösen fontos az egészségügyben dolgo-
zók védelme. – A dolgozóinkat úgy védjük, hogy a meg-
felelõ védõfelszereléseket rendelkezésükre bocsátjuk,
melyek utánpótlását az Országos Kórházi Fõigazgatóság
biztosítja, s megtanítottuk azokat a fontos szabályokat,
amiket tartani kell. Minden dolgozónk számára felaján-

lottuk az oltás lehetõségét, ami önkéntes, a tapasztalatok
alapján az oltási hajlandóság növekszik. Szeretnénk elér-
ni azt, hogy a dolgozóink nagy része részesüljön a védõ-
oltásban.

AKTÍV EGYESÜLETEK

Az átadáson Halkóné dr. Rudolf Éva az önkormány-
zat képviseletében azt hangsúlyozta, szép példája az
összefogásnak ez a futófesztivál, az ehhez hasonló kez-
deményezésekkel könnyebb elviselni a jelenlegi jár-
ványügyi helyzetet is. – A sportegyesületek és civil szer-
vezetek egyértelmûen hozzájárulnak ahhoz, hogy ak-
tívvá tegyék a város lakosságát, a városnak pedig az a fel-
adata, hogy megfelelõ támogatást biztosítsunk a részükre.
S nemcsak az anyagi javakra gondolok, hanem az infrast-
ruktúra fejlesztésére – mondta. A képviselõ hozzátette,
2021-ben Nyírszõlõsben és a Malomkertben is kialakíta-
nak egy rekortánpályát, a további kondiparkok létrehozása
mellett.

(Szerzõ: Bakai Judit)

MEGÚJULT A NYÍREGYHÁZI EVANGÉLIKUS
NAGYTEMPLOM BELSÕ TERE

Visszakapta régi fényét a nyíregyházi evangélikus nagy-
templom belsõ tere. Magyarország második legnagyobb
evangélikus templomát kormányzati támogatással sike-
rült felújítani.

A lenyûgözõ méretû, barokk mûemléképület belsõ tere
teljesen megújult. Kicserélték és a falakban elrejtették az
elektromos kábeleket, eltüntették a nagyobb repedéseket,
és teljesült az evangélikusok régóta dédelgetett álma, a
belsõ tér az oltárral együtt új díszítõ festést kapott.

A templom lelkésze elégedett a restaurátorok munkájá-
val. Sztankó Gyöngyit 1956-ban itt keresztelték meg és
1980-ban már mint lelkész lépett be a templom ajtaján.

Az épületen a ’90-es és a 2000-es években is végeztek
felújítást, azonban a festésre nem volt pénze az egyház-
községnek. Az aprólékos kivitelezési munka most közel
másfél évet vett igénybe.

A nyíregyházi evangélikus templom alapkövét 1784-ben
helyezték el az ide költöztetett tót nyelvû tirpákok. A rend-
kívül szorgos családok áldozatos munkájának köszönhetõ-
en két év múlva már fel is szentelték a templomot. Ez jelen-
leg Magyarország második legnagyobb evangélikus temp-
loma a békéscsabai után. Az oltára az 1800-as évek elejé-
tõl áll az épületben, a különleges díszítõ festés pedig 1910-
ben nyerte el végleges formáját. Ezeket sikerült most teljes
pompájukban visszaállítani.          (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ONLINE TALÁLKOZÓ
Nyíregyháza város vezetése még a múlt évben kezde-

ményezte, hogy online találkozókat szervez a külföldi test-
vér- és partnervárosaival, annak érdekében, hogy fenntart-
sa, a sajnos a koronavírus idején beszûkült kapcsolatokat.

Harbin (Kína), Bielsko-Biala (lengyel), Eperjes (szlovák)
városokkal megtartott találkozókat követõen, január 19-
én dr. Kovács Ferenc polgármester online megbeszélést
folytatott Gorlice város polgármesterével, Rafal Kuklával.
Az eseményen még részt vett: dr. Ulrich Attila és Jászai
Menyhért alpolgármesterek, Furkóné Szabó Marianna, a
Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje, vala-
mint Bárkányi Tamás, a Nyíregyházi Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke is.

A megbeszélésen szó esett egyebek között a járvány
elleni védekezésrõl, a pandémiás helyzet tapasztalatairól,
valamint az ez évre tervezett közös programokról. Gorlice
polgármestere elmondta, a pandémiás helyzet negatív
hatása náluk is leginkább a turizmust és a vendéglátást
érintette, illetve azokat, akik külföldön dolgoztak, pl. az
építõiparban. Az utóbbi években a város komoly EU-s tá-
mogatásokat kapott sport- és kulturális infrastruktúrafej-
lesztéshez, szeretnék, ha tavaszra, amikor a korlátozások
feloldásra kerülnek, már fogadni tudnák az ide látogató-
kat. Ugyanakkor, elmondta, hogy a gorliceiek és a környé-
ken élõk már nagyon várják, hogy ismét utazhassanak, és
ellátogassanak a közkedvelt Sóstóra, Nyíregyházára.

Nyíregyháza város részérõl elhangzott, hogy nagy öröm-
mel várjuk az ide látogató lengyel barátokat, akik a meg-
szokott látnivalók mellett sok új attrakcióval találkozhat-
nak, mint például az India-ház az állatparkban, vagy a  vá-
rosközpontban felújított kulturális negyed, illetve számos
néprajzi, gasztronómiai program a Sóstói Múzeumfaluban.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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CSÉPÁNY JENÕ, A „KORMÁNYZÓI KÉZIRATTAL
KITÜNTETETT FÉNYKÉPÉSZ”

A két világháború közötti nyír-
egyházi fényképészek közül az
egyik legjobban hangzó név
Csépány Jenõé volt, aki éppen
száz évvel ezelõtt, 1921 január-
jában értesítette egy hirdetésben
a „nagyérdemû közönséget”,
hogy „a Royal szálló felett levõ
fényképészeti mûtermet átvet-
tem, azt modernül, minden igé-
nyeknek megfelelõen berendez-
tem”.

A mai Hõsök terén található,
elõbb Royal, majd Bristol, végül
Béke néven üzemelõ szálló te-
tõterében kialakított mûterem tetõvilágítással rendelke-
zett és a legmodernebb mûtermek közé tartozott. Már
Csépány elõtt is voltak bérlõi, de igazán csak õ tudott itt
hosszabb ideig berendezkedni. Az iparengedélyt 1920-
ban váltotta ki, és korai haláláig, 1933-ig itt tevékeny-
kedett. Szintén a hirdetésekbõl ismert kínálata is: meny-
asszonyi, gyermek, csoport- és tájfelvételeket, valamint
nagyításokat, pasztell, bróm és olajképeket lehetett meg-
rendelni tõle. Kérésre a családok otthonaiba is kiszállt.
Mûtermébe 1924-ben egy 4000 gyertyafényû reflektort
is beszerzett, amely akár éjjeli felvételeket is lehetõvé
tett.

A mûtermi felvételek mellett
több városi eseményrõl készített
riportfotókat. A Nyírvidéknek is
dolgozott, kár, hogy az újság
egyáltalán nem közölt fotókat,
azokat csak a kiválasztott üzle-
tek kirakataiban lehetett megte-
kinteni. A helyi lap mellett fõ-
városi lapoknak is készített fel-
vételeket, amelyeket a Színházi
Életben, a Magyarságban és a
Képes Sport címû lapokban le-
het felfedezni.

Fotóriporterként jelen volt
azon az eseményen is, amikor

1924. november 5-én Horthy Miklós kormányzó beik-
tatta abapusztai (ma Balkány városrésze) vitézi birtoká-
ba Reviczky László tábornokot, a Szabolcsvármegyei Vi-
tézi Szék kapitányát. Az ünnepi események után negyed-
órával már ott tisztelgett a kormányzó elõtt a róla ké-
szült fényképpel, amiért pár nappal késõbb Horthy elsõ
szárnysegéde egy levélben tudatta Csépánnyal, hogy a
képek „mûvészi kiviteléért a legmagasabb megelége-
dését” fejezte ki Õfõméltósága, amire õ késõbb több-
ször is büszkén hivatkozott.

TÉLIESÍTSÉK
A VÍZMÉRÕKET

A Nyírségvíz Zrt.  munkatársai minden õsszel fel-
hívják a fogyasztók figyelmét arra, hogy téliesítsék a
vízmérõ berendezéseiket. Nemcsak a vízórákat, ha-
nem a csõvezetékeket is érdemes megóvni az idõjá-
rástól a biztonságos mûködés érdekében, ugyanis a
fagyás következtében a helyreállításon túl, az elve-
szett víz is jelentõs kiadást hozhat.

A fagyás pillanatában nincs vízveszteség, az jel-
lemzõen tavasszal, az olvadást követõen jelentke-
zik, ami akár több száz köbméteres veszteséget is
okozhat, ezt pedig minden esetben meg kell téríteni.
Az elfagyást követõen pedig több órás, akár fél na-
pos kimaradás is elõfordulhat, ugyanis a szakembe-
rek a bejelentés sorrendjében haladnak a hibaelhá-
rítással.


