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KUPAGYÕZTES KOSARASOK

Megnyerte a férfi kosárlabda Hepp-kupát a Hübner Nyíregyháza BS. A csapat az elmúlt
években többször is döntõt játszhatott, de a gyõzelemre mostanáig várni kellett. A finá-
léban a BKG Príma Akadémiát verte 80-77-re a másodosztályban listavezetõ nyíregyházi
csapat. A gárda a bajnokságban is szeretne az élen végezni. Képünkön: dr. Mohácsi Máté
tör kosárra az Újpest elleni elõdöntõben.

BÉRLETIDÍJ-FIZETÉSI MENTESSÉG NYÍREGYHÁZÁN IS

ÚJABB HÁZIORVOSOK KAPTAK VAKCINÁT
A hétfõn érkezett AstraZeneca oltóanyagok már a háziorvosoknál vannak, így tovább folyta-

tódik megyénkben is a 18–59 év közötti, elõzetesen regisztrált krónikus betegek oltása – közölte
a megyei kormányhivatal. Az újabb szállítmánnyal 140 ampulla érkezett, amely 1400 személy
oltására elegendõ. A vakcinát ezúttal azok a háziorvosi praxisok kapták, amelyek még nem
oltottak ezzel a készítménnyel, s miután átvették, megkezdhették pácienseik kiértesítését és
oltását. Román István kormánymegbízott ismertette: az elmúlt héten is több mint 3000 fõt oltot-
tak be Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, s folyamatosan érkeznek az oltóanyagok, hétrõl hét-
re növekvõ mennyiségben. Az oltópontokra eljutáshoz betegszállítás is igényelhetõ, amelyet
szintén a háziorvos rendelhet meg, de arra kérik a családtagokat, lehetõség szerint segítsék az
idõseket az utazásban. Emellett tovább folytatódik az idõsotthonokban dolgozók és élõk oltása
is, jellemzõen a második körben. – Köszönet az oltásban részt vállaló háziorvosoknak és az
oltópontokon dolgozóknak, az õ munkájuk és áldozatvállalásuk hozza napról napra közelebb a
régi, megszokott életünkhöz való visszatérést – hangsúlyozta a kormánymegbízott.

A Magyarország Kormánya által elfogadott, a
bérletidíj-fizetési mentességrõl szóló 52/2021. (II. 9.)
Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere határo-
zatot hozott az önkormányzati cégek és költségvetési
szervek, mint bérbeadók vonatkozásában, mely sze-
rint 2021. február–június hónapokra nem kérhetnek a
bérlõktõl bérleti díjat. A határozat az önkormányzat,
valamint a cégek tulajdonában lévõ, bérbeadás útján
hasznosított, azokra a nem lakás célú helyiségekre vo-
natkozik, amelyekre a kormányrendelet szabályai ki-
terjednek.

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, az operatív munkacsoport
vezetõje emlékeztetett, a koronavírus-járvány sok tekin-
tetben nehéz helyzetbe sodorta a vendéglátást, a
konditermek üzemeltetõit vagy a turisztikai szektorban
dolgozókat.

KORÁBBAN KEDVEZMÉNNYEL IS SEGÍTETTEK
Nyíregyháza MJV Önkormányzata a járvány elsõ és

második hulláma alatt is lehetõséget biztosított az önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok bérlõinek arra, hogy mind-
azok a kereskedõk és szolgáltatók, akiket a járvány miatti
korlátozások kedvezõtlenül érintettek, kötelezõ bezárás-
ra kényszerültek vagy jelentõs forgalom-visszaesést köny-
velhettek el, kedvezményes bérleti díjat fizessenek a ve-
szélyhelyzet fennállása alatt. A kedvezménnyel városunk-
ban 49 bérlõ élt eddig.

77 BÉRLÕT ÉS 83 BÉRLEMÉNYT ÉRINT
A napokban megjelent kormányrendelet további, átme-

neti segítséget nyújt a veszélyeztetett szektoroknak. A ren-
delet értelmében bérletidíj-fizetési mentességet élveznek
5 hónapig, azaz 2021. február–június között az állami,
önkormányzati tulajdonú helyiségek mindazon bérlõi, akik
a veszélyhelyzet kihirdetésének napján, azaz november
4-én üzletükben vendéglátással, konferenciaszervezéssel

foglalkoztak, sporthoz, elõadó-mûvészethez, turisztikához
kapcsolódó tevékenységet végeztek, végeznek. A men-
tesség megilleti azokat a bérlõket is, akik az önkormány-
zat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságtól bé-
relnek helyiséget. A kedvezményre jogosító 25 tevékeny-
ségi kört az 52/2021. (III. 9.) Kormányrendelet tartalmaz-
za. Kivételt képez, így nem kaphat díjmentességet a mun-
kahelyi étterem és büfé, a szálláshelyen található étterem,
a köznevelési intézmény, valamint a szakképzõ intézmény
menzája, büféje, az egészségügyi intézményben találha-
tó étterem és büfé üzemeltetõje. Abban az esetben, ha a
bérlõ a kormányrendelet hatályba lépése, azaz 2021. feb-
ruár 10. elõtt a 2021. február 1-jétõl június 30-ig terjedõ
idõszakra már fizetett bérleti díjat, akkor azt 2021. márci-
us 15-ig a bérlõnek visszafizetik. Mindazok a bérlõk, akik
Nyíregyházán az önkormányzattól vagy valamely önkor-
mányzati gazdasági társaságtól bérelnek ingatlant, a na-
pokban írásbeli értesítést kapnak a bérletidíj-mentesség-
rõl. Nyíregyházán ez 77 bérlõt és 83 bérleményt érint.
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SZAKRENDELÉSEK TOVÁBBRA IS
CSAK SÜRGÕSSÉGI BEUTALÓVAL

HÁLAPÉNZ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN –
MÁRCIUS 1-TÕL ELLENÕRIZNEK

Legutóbbi lapszámunkban számoltunk
be róla, hogy dr. Kásler Miklós egyedi mi-
niszteri utasítása alapján a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház két tagkórházában, a Jósa
András Oktatókórházban és a Mátészal-
kai Kórházban is megkezdték az egynapos
sebészeti beavatkozások elindításának új-
raszervezését, az elsõ ilyen mûtétekre jövõ
héten kerülhet sor. Mindez azonban nem
tévesztendõ össze a szakrendelésekkel.
Ezek továbbra is csak a sürgõsségi beuta-
lóval érkezõket fogadják.

Az egynapos sebészeti beavatkozáso-
kat, ami érinti a szülészet-nõgyógyászat,
a szemészet, a traumatológia, az ortopé-
dia, a sebészet, az urológia, és bizonyos
gasztroenterológiai, valamint kardiológi-
ai beavatkozásokat, elõjegyzés alapján
végzik jövõ héttõl, figyelembe véve a jár-
ványhelyzet miatt kialakult szakember-ka-
pacitást. Vitkai Évától, a kórház sajtófõ-
nökétõl megtudtuk, hogy ez a változás a
szakrendeléseket nem érinti, azokon to-
vábbra is csak a sürgõsségi beutalóval ér-
kezõket fogadják, egyéb esetben kérik, a
betegek használják a telemedicinát (tele-
fonos orvosi konzultációt), a szakrende-
lõk erre kijelölt telefonszámait. A rendel-
kezésre állási idõben az intézmény hon-
lapján megadott (folyamatosan frissülõ) el-
érhetõségek valamelyikén vehetik fel a
kapcsolatot a szakorvossal, aki ily módon
diagnózist, terápiás javaslatot állíthat fel,
tanácsadást, konzultációt végezhet, beteg-

irányítást láthat el, beutalót adhat, gondo-
zást láthat el, terápiát, rehabilitációs te-
vékenységet végezhet, gyógyszert írhat fel,
valamint elektronikus vényen rendelhetõ
gyógyászati segédeszközt írhat fel.

NINCS VÁLTOZÁS
A VÉRVÉTELEKNÉL SEM

– A vérvétel esetében ugyancsak nincs
változás, ahogy eddig is, a sürgõsségiek
minden esetben megtörténnek – folytatta a
tájékoztatást, hozzátéve, hogy Nyíregyhá-
zán a várandósok gondozását segítõ vér-
vételi laboratórium (két egymás melletti

vérvételi helyen történik a vérvétel), a gyer-
meklaboratórium vérvételi szolgáltatás, il-
letve az onkológiai és az onkohematológiai
betegek vérvételi helye továbbra is üzemel.
A sebészeti tömbben üzemeltetett vérvéte-
li helyen pedig, kivételes esetekben, legin-
kább a beteg egészségkárosodásának ve-
szélyeztetése miatt halaszthatatlan labora-
tóriumi vizsgálatokhoz szükséges vérvéte-
leket végzik el.

Változott a hálapénz törvényi szabályo-
zása. Január elsejétõl a hálás beteget egy,
az orvost három, de akár tíz évig terjedõ
szabadságvesztéssel is büntethetik. Lapér-
tesülések szerint mindennek nyomatékot
ad, hogy március 1-tõl a Nemzeti Védel-
mi Bizottság tisztjei napi szinten vigyáz-
zák a törvény betartását.

2021. január 1-jével bõvült a vesztege-
tés és a vesztegetés elfogadásának köre a
Büntetõ Törvény-
könyvben. A korábbi
szabályozás szerint
vesztegetés miatt ak-
kor volt büntethetõ
az orvos vagy az
egészségügyi dolgo-
zó, ha elõre kért va-
lamilyen jogtalan
elõnyt, jutalmat – pl.
pénzt – a betegétõl,
az egészségügyi
szolgáltatásért cseré-
be. Ha viszont nem
kérte, csak utólag elfogadta a betegtõl ka-
pott hálapénzt, akkor azt a törvény nem
büntette.

AJÁNDÉK MAXIMUM 8 EZER
FORINT ÉRTÉKBEN

– A január 1-jén hatályba lépõ módosí-
tás alapján viszont az orvos, illetve az
egészségügyi dolgozó minden esetben
büntethetõ, ha a betegtõl az egészségügy-

rõl szóló törvényben meghatározottnál na-
gyobb értékû ajándékot, így akár hála-
pénzt elfogad. Nincs jelentõsége annak,
hogy az orvos kérte-e ezt az ajándékot
vagy sem, a büntethetõsége attól függ,
hogy elfogadta-e vagy sem. Az egészség-
ügyrõl szóló törvény szerint az egészség-
ügyi dolgozó vagy az egészségügyben dol-
gozó, a szolgáltatás nyújtását követõen
egy alkalommal fogadhat el a betegtõl
ajándékként olyan tárgyat, amelynek ér-

téke nem haladja meg a mindenkori mi-
nimálbér havi összegének 5 százalékát. Ez
jelenleg kb. 8000 forint. Olyan betegek
esetében, akik folyamatosan vagy hosszú
ideig részesülnek valamilyen egészségügyi
szolgáltatásban, ilyen ajándék elfogadásá-
ra kéthavonta egy alkalommal ad lehetõ-
séget a törvény – tájékoztatott dr. Resán
Dalma, a Nyíregyházi Törvényszék sajtó-
szóvivõje.   

 (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

„TENGERPARTON” IS SZÜLHETNEK A KISMAMÁK

Minden gyermek születése egy csoda, a legszebb pilla-
nat a családok életében. Ezért is volt elsõdleges cél, hogy
korszerûsödjön a szülészet, Nyíregyházán is. A Jósa And-
rás Oktatókórházban több mint 211 millió forintos pá-
lyázati összegbõl családbarát és családi szülõszoba ki-
alakítása, a hozzá tartozó vizesblokkok felújítása, alter-
natív szülõhelyiség kialakítása, korszerûsítése és a szülõ-
szobai elavult eszközpark korszerûsítése valósul meg. A
fejlesztések az év közepéig fejezõdhetnek be Nyíregyhá-
zán.

A korszerûsítés legfontosabb célja, hogy a gyermekágyas
részlegeken modern, családbarát, kis ágyszámú kórterme-
ket alakítsanak ki, és legyen lehetõség 24 órás rooming-
in-re, amikor a baba a nap 24 órájában együtt lehet az
édesanyjával. Mindemellett pedig elsõdleges az anyate-
jes tápláláshoz szükséges eszközök beszerzése és az anya-
tejes táplálás népszerûsítése is.

KLIMATIZÁLT KÓRTERMEK

Vitkai Éva, a kórház sajtófõnöke arról tájékoztatta a
Nyíregyházi Napló szerkesztõségét, hogy a jelenlegi kór-
termek kettéválasztásával és a vizesblokkok felújításával,
valamint a kórtermek klimatizálásával jelentõsen emel-
kedett a betegkomfort. A beszerzendõ kórtermi berende-
zések (betegágy, papa szék/fotel) pedig a család, a szülõk
és az újszülött kórházi tartózkodásának kényelmét fokoz-
zák, illetve a rooming-in kiterjesztését tette lehetõvé. (VIP
szoba nincs már.)

CSALÁDIAS KÖRÜLMÉNYEK

A KISMAMA MELLETT LEHET A GYERMEKE

A húsz kórterem mindegyike megújult, kétágyassá
vált és ezekben rendelkezésre áll az újszülött ellátá-
sára elõírt eszközpark, így a kismama mellett lehet a
gyermeke a bent tartózkodása alatt.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

– A megújult szülõszobákban (pl. Naplemente, Tenger-
part, Pipacs szülõszoba) egyedül tartózkodhat a pár, ahol
családias körülményeket teremtettünk, és olyan alternatív
szülési lehetõségek közül választhat a vajúdó kismama,
ami az állapotának éppen megfelelõ (vízben szülés, lab-
da, bordásfal stb.). Van hét egyágyas szülõszobánk, és a
többi szülõszobánk megosztható is, úgy, hogy a szülés
alatti intimitás biztosítható legyen – tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: SzSzBMK/Facebook

TOVÁBB KORSZERÛSÖDÖTT A NYÍREGYHÁZI SZÜLÉSZET
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KÖLTSÉGVETÉS 2021 A VÁROSI FRAKCIÓK SZEMÉVEL
Közismert, hogy a pandémiás idõszakban bevezetett rendkívüli jogrend idején a városi közgyûlés és annak bizottságai sem üléseznek. A polgármester hozza ezek hatáskörében
a döntéseket, melyekrõl utólag, a veszélyhelyzet elmúltával beszámol a képviselõ-testületnek. A törvényi határidõ szerint elkészült Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2021-
es költségvetése, melyrõl múltkor dr. Kovács Ferenc polgármestert kérdeztük a Napló hasábjain, aki a közgyûlést alkotó frakciókat is tájékoztatta a büdzsérõl. Ezúttal a
városvezetõ FIDESZ-KDNP, valamint az ellenzéki Szövetségben Nyíregyházáért frakció vezetõinek véleményét adjuk közre írásos formában. (A Nyíregyházi Televízió
pedig a Nyíregyháza Most címû közéleti magazinban, valamint a Híradó címû hírmûsorban sugározta több ismétléssel a velük készült interjúkat, s a nyiregyhaza.hu városi
webportálon is megtekinthetõek a vélemények.)

FIDESZ-KDNP:

HANGSÚLY A SZOCIÁLIS BIZTONSÁG MELLETT
A MUNKAHELYTEREMTÉSEN

Nyíregyháza 2021. évi költségvetése át-
gondolt, körültekintõen tervezett, ami ki-
emelt hangsúlyt fektet a munkahelyterem-
tésre és gazdaságélénkítésre. Emellett rész-
letezi az önkormányzati feladatellátás fi-
nanszírozását is. Megalkotása rendhagyó
volt a járványhelyzettel összefüggõ kötele-
zõ érvényû intézkedések miatt.

Az önkormányzat számára a legfonto-
sabb feladat a védekezés és a szociális biz-
tonság fenntartása. 2021-ben is biztosítja a
költségvetés a pénzbeli és természetbeni tá-
mogatásokat (lakásfenntartási támogatás,
gyógyszertámogatás, ápolási
díj, adósságkezelés). Több tá-
mogatás esetén a jövedelem-
határ, valamint a támogatás
összegének emelésével kíván-
ja hatékonyabban segíteni a
rászorulókat, ezért 30 millió
forinttal növeli az elõirányza-
tot, így 380 millió forint áll
rendelkezésre. Igény esetén az
önkormányzat növeli a kere-
tet. A rendkívüli helyzetbe,
krízishelyzetbe kerülõket tá-
mogatja a rendkívüli települé-
si támogatás keretében. Az eseti támogatá-
sok között a helyi autóbusz-közlekedési tá-
mogatás, elsõ lakáshoz jutók támogatása,
temetési segély, fõiskolai/egyetemi hallga-
tók részére rendkívüli támogatás, kelengye-
támogatás szintén igényelhetõk. A rászo-
ruló gyermekek számára a szünidei étkez-
tetést a korábbi évekhez hasonlóan házhoz
szállítással biztosítja.

A korábbi években bevezetett juttatáso-
kat – karácsonyi csomag a nyugdíjasoknak,
tanszercsomag az alsó tagozatos tanulók-
nak – szintén biztosítani fogja, melyeknek
összegét 500-500 forinttal emeli a költség-
vetés. A karácsonyi csomagé 3000 forint-
ra, a tanszercsomagé 2000 forintra nõ. Az
önkormányzat változatlan színvonalon biz-
tosítja továbbra is a szociális, gyermekjó-
léti, egészségügyi és köznevelési alapfel-
adatait. A feladatok ellátásához 1 milliárd
900 millió forint önerõt biztosít. Ez teszi
lehetõvé többek között azt, hogy a bölcsõ-
dei gondozásért továbbra sem kell térítési
díjat fizetni, a bölcsõdés és óvodás korú
gyermekek 80 százaléka ezentúl is ingyen
juthat az étkezéshez. 2021-ben tovább foly-
tatódik a városrehabilitációs és a Közösen
a kiútért program a legrosszabb életkörül-
mények között – szegregátumban – élõk
lakhatásának jelentõs javítása, szociális és
társadalmi integrációjának érdekében.

A kulturális ágazat az egyik nagy vesz-
tese a 2020-as pandémiás helyzetnek. Az
intézményrendszer ideiglenes bezárása el-
lenére sikerült minden álláshelyet megvé-
deni. Az önkormányzat számít a nyitásra,
így a költségvetésben van innovatív moz-

gástér, amely a programok szervezéséhez
és megrendezéséhez nyújt segítséget. A
költségvetés tartalmazza a kulturális intéz-
mények 6 százalékos bérrendezését is. A
tavalyi, 2020. január 1-tõl adható jövede-
lem egyszeri bérkiegészítésként jelenik
meg, ezután következik a dolgozók átso-
rolása és bérük rendezése. Az önkormány-
zat tervezi a nagyrendezvények megtar-
tását a pandémiás helyzettõl függõen a Vá-
rosnaptól a Néptánc- és a Tirpák Feszti-
válon át az adventi idõszakig, nem feled-
kezve meg a kiállításokról, egyéb esemé-

nyekrõl.
E nehéz idõszakban sem

engedi el a város a sport terü-
letén sokat bizonyított helyi
sportszervezetek, valamint a
sport területén aktív civil szer-
vezetek és eredményes spor-
tolók kezét. A sport célfelada-
tok által biztosított támogatá-
sok továbbra is segítik a mû-
ködési, versenyzési és rendez-
vényszervezési kiadásokat
mind a versenysport és után-
pótlás-nevelés, mind a sza-

badidõ-, para- és diáksport terén, több tíz-
ezer nyíregyházinak biztosítva a sportélmé-
nyekben gazdag esztendõt. A megszokott
kiemelt figyelem jele, hogy mindez a 2021.
évi kiadások 5,5 százalékát teszi ki. A vá-
ros által szervezett-támogatott, hagyo-
mánnyá vált események – mint pl. a Moz-
dulj Nyíregyháza! vagy a Bringaváros – fi-
nanszírozási háttere is biztosított, de az elsõ
alkalommal megrendezni kívánt új sport-
eseményekre (pl. I. Nyíregyházi Futófesz-
tivál és a Városrészek közötti Bajnokság)
és nemzetközi nagyrendezvényekre (pl.
Rally Hungary) is fedezetet biztosít.

10 éve tûzte ki a városvezetés az új vá-
rosi sportkoncepció alapelveit és kiemelt
feladatként határozta meg a sportinfrastruk-
túra fejlesztését. Az elmúlt évek tudatos fej-
lesztéseinek köszönhetõen számos sport-
létesítmény újult és épült meg, valamint
több évtizedes álmok váltak valóra (Városi
Jégpálya, Városi Uszoda), melyekben mo-
dern körülmények között sportolhatnak a
nyíregyháziak, és mindezek fenntartására
külön sorok nyújtanak biztos fedezetet a
költségvetésben. A fejlesztések pedig nem
állnak meg, hiszen mint a költségvetésbõl
is látható, idén megnyitja kapuit az Atléti-
kai Centrum, illetve energetikai fejlesztés
keretében napelemrendszer kerül a Con-
tinental Arénára, valamint további szabad-
téri beruházások fejezõdnek be (sportpar-
kok, futókörök épülnek, intézményi sport-
udvarok és termek újulnak meg), melyek
elõkészítéséhez és megvalósításához szük-
séges forrásokat a város szintén önerõbõl
biztosítja.

Halkóné dr. Rudolf Éva
frakcióvezetõ,
FIDESZ-KDNP

SZÖVETSÉGBEN NYÍREGYHÁZÁÉRT:

SZÜKSÉGES LESZ AZ ÚJRATÁRGYALÁS
ÉS MÓDOSÍTÁS

A COVID-19 nevû koronavírustörzs
megjelenése óta az ellene való mindenna-
pos küzdelem, valamint honfitársaink éle-
tének, egészségének megóvása az elsõd-
leges feladatunk. Ezért a Szövetségben
Nyíregyházáért frakció tagjai Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2020. évi költségvetésének módosításaikor,
majd a 2021. évi költségvetésének az össze-
állításakor az egyeztetések alatt is úgy tet-
tek javaslatokat, hogy a vírus elleni véde-
kezés a lehetõ leghatékonyabb legyen vá-
rosunkban, és amikor a vírushelyzet elmúl-
tával a normál élet visszatér a városunkba,
akkor a lehetõ legtöbb munkát
tudja elindítani városunk, an-
nak érdekében, hogy a gazda-
ságunk mielõbb helyreálljon.
Ezen alapvetõ célok alapfelté-
teleinek megteremtésében a vá-
rosvezetés és az ellenzék is
egyetértett, és a járvány idõsza-
ka alatt többszöri egyeztetése-
ken sikerült kialakítani közös ál-
láspontokat, mert a jelenlegi
helyzetben az életek megóvá-
sa közös gondolkodást is kíván.

A városvezetés és ellenzék
közös nyomásgyakorlásának
következtében évtizedes prob-
lémák oldódhatnak meg 2021-ben, amely-
hez hosszú idõ után végre a kormány is
pénzügyi forrásokat rendelt. Közel 5 milli-
árd forintból épülhetnek új utak, és végre a
Tiszavasvári úti felüljáró felújítása és bõví-
tése is elindulhat, amelyre évek óta folya-
matosan, több kommunikációs csatornán
hívtuk fel a figyelmet, jelezve közben a
mûtárgy potenciális veszélyességét is.

A gépjármûadó-bevétel és az iparûzési
adó jelentõs részének kormányzati rekvi-
rálása miatt ettõl az évtõl már nem a várost
illetik meg ezek a jelentõs összegek, illet-
ve az ingyenes parkolás bevezetése és tar-
tós fenntartása miatt is jelentõs bevételek-
tõl esett el városunk. Ezeket a kieséseket
csak fokozza a kormány által a napokban
elfogadott bérletidíj-mentesség, amely se-
gítséget nyújt a vendéglátóipari vállalko-
zóknak, de még nehezebb helyzetbe hoz-
za az önkormányzatokat, mert normatív
alapú, kormányzati kompenzációs döntés
ezen a területen sem született az önkor-
mányzatok számára.

A költségvetést áttanulmányozva három
dologra mindenképpen szeretnénk kiemel-
ten felhívni a figyelmet:

1. Mivel a járványhelyzet okozta gaz-
dasági válság nagyon sokak életét teszi
egyre nehezebbé, vagy lehetetleníti el tel-
jesen, ezért egyre nagyobb szükség van
a szociális ágazat hatékonyabb mûködé-
sére. Nyíregyháza költségvetését vizsgál-
va az ágazatra szánt összegek arányát
nem tartjuk elfogadhatónak (9%), fõleg
annak a tükrébe nem, hogy például még

a turizmusra szánt összegek százalékos
aránya is meghaladja ezt (9,6%). Ez nem
kellõ mértékû szociális érzékenységrõl ta-
núskodik.

2. Városunk költségvetése a megismert
számok alapján, a jelentõs kormányzati el-
vonások, sarcok ellenére is stabilnak lát-
szik. De azt fontos megjegyeznünk, hogy
csak azért, mert egyszeri, eseti visszatérí-
tésekkel, juttatásokkal pótlódnak bizonyos
elvonások. De ezek valóban egyszeriek,
nem normatívak, nem rendszerszerû bevé-
telek. Teljes egészében a kormányzat ké-
nye-kedve szerint dõlnek el, míg az elvont,

többmilliárdos bevételek koráb-
ban állandóak, tervezhetõek, ki-
számíthatóak voltak.

3. Az Európai Unió 2021–
2027. fejlesztési idõszakában
és így a 2019–2024. évi önkor-
mányzati ciklusban az egyik
legfontosabb feladat a gazda-
ságfejlesztés, azaz újabb mun-
kahelyek teremtése. A másik
fontos terület pedig olyan fej-
lesztések megvalósítása az uni-
ós forrásokból, amelyek
költséghatékonnyá, fenntartha-
tóvá teszik városunkat és minõ-
ségibb életkörülményeket biz-

tosíthatnak az itt élõknek. Továbbra is je-
lentõs arányúak városunkban tehát a fej-
lesztések, amelyek azonban nem jöhetné-
nek létre, nem valósulhatnának meg az
uniós tagságunk, az EU óriási anyagi tá-
mogatásai nélkül.

A város meglévõ hiteleinek törlesztési
ütemezése szerint 2030-ra tudjuk kifizet-
ni jelenlegi adósságainkat, ha ezt nem ve-
szélyezteti majd újabb központi kormány-
zati elvonás. Ebben ugyanakkor nincsenek
benne a városi tulajdonú cégek rövid és
hosszú lejáratú kötelezettségei és folyó-
számlahitelei.

Jelen helyzetben, a rendkívüli jogrend
érvényessége miatt a költségvetés érde-
mi, közgyûlési vitájára, módosító javas-
latok benyújtására nincs lehetõségünk.
Ugyanakkor a rendkívüli jogrend elmúl-
tával, amikor helyi politikai mûködés is
helyreáll a közgyûlés mûködésével, min-
denképpen szükség lesz a költségvetés
részletes újratárgyalására és annak a
módosítására, az aktuális gazdasági hely-
zet és állapot miatt és alapján. Frakciónk
a szokásának megfelelõen ekkor részle-
tes elemzést készít majd, valamint mó-
dosító indítványok benyújtásával fogja
elõsegíteni városunk hatékony és a vá-
roslakókat támogató mûködését. Mindezt
azért, mert a jelen költségvetés számada-
tai alapján a mûködés biztosítható, de
annak belsõ arányaival, prioritásaival és
súlypontjaival sok esetben nem tudunk
egyetérteni.

Jeszenszki András
frakcióvezetõ,
Szövetségben

Nyíregyházáért
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ÉPÜLETEK ÉS UTAK A VÁROSREHABILITÁCIÓ RÉSZEKÉNT

Mint ismert, javában zajlik a pandémia ellenére is a
„Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált te-
rületein” címû projekt megvalósítása, mely infrastruktu-
rális fejlesztésekre fókuszál. Ennek részeként szociális
bérlakások újulnak meg a város több pontján. Ahogy ar-
ról beszámoltunk, a „Közösen a kiútért” projekt ezt a
folyamatot másfajta elemekkel támogatja, abban a ha-
gyományos programok (közösségfejlesztés, gyermekprog-
ramok, munkaerõpiaci tréningek, képzések) mellett a ví-
rusos idõszakban fõként az egészségügyi szemléletformá-
lás, a szûrések, a tanácsadások dominálnak, tisztító- és
fertõtlenítõeszközökkel való segítés mellett. Több, sike-
res pályázat pedig az érintett célterületek megközelíthe-
tõségét, a város vérkeringésébe való  jobb bekapcsolását
célozza.

Az önkormányzat tájékoztatása szerint összesen 18 szo-
ciális bérlakás felújítása történt meg az elsõ ütemben a
Dália, a Család, a Toldi utcán, a Fazekas János téren és a
Ferenc körúton. A Keleti lakótelepen élõ hátrányos hely-
zetû családok költözhettek 2019-ben a Huszár téri 13 fel-
újított, komfortos, fürdõszobás lakásba.

57 FELÚJÍTOTT LAKÁS, KAMERARENDSZER

A projekt második ütemében a Dália és a Viola utcán,
illetve a Huszár téren újulnak meg lakások a programban,
összesen 57 darab. Ugyancsak a projekt része a célterüle-
ten mûködõ Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Köz-

pont új épületbe történõ költöztetése, az építmény teljes
felújításával, berendezésével, kerttel kialakítva. A fenti-
ekben említett ingatlanfelújításokon kívül a biztonságo-
sabb lakókörnyezet kialakítása céljából térfigyelõ kame-
rarendszert is telepítenek a fejlesztés keretében. A laká-
sok átadása több ütemben zajlik, ezt jelentõsen befolyá-
solja egyrészt az idõjárás, másrészt a közmûfejlesztések
megvalósulásának határideje.

NYÁRRA A GYERMEKJÓLÉTI IS ELKÉSZÜL

Hét felújított lakás átadása 2020 decemberében meg-
történt, a munka azóta is folyamatos. Elõreláthatólag feb-
ruárban újabb 9, majd márciusban még 5 lakás átadása
történhet meg. Május elejére az összes, a projektben sze-
replõ lakást elkészítik a lakók részére. A Huszártelepen a
gyermekjóléti központ átadásával elõreláthatóan 2021
nyarára befejezõdnek a kivitelezési munkálatok.

ÚTFEJLESZTÉSEK A KÖRNYÉKEN

A rehabilitációval érintett szegregált terület környeze-
tében infrastrukturális felújítások is bõven zajlottak, a
Bottyán János, az Orgona utcán és a Rókabokori úton az
alábbiak szerint.

– A Gazdaságösztönzõ közlekedésfejlesztést segítõ pro-
jekt keretében 2019 tavaszára újult meg a Bottyán János
utca Szirom és Dália utca közötti 1728 méter hosszú sza-
kasza. A fejlesztés fókuszában a Bottyán utca fõpályája

volt, amit szélesítettek is a Huszártelep és a Derkovits utca
között. A Derkovits és Szirom utca között parkoló- és jár-
daépítés, illetve -átépítés zajlott, a meglévõ buszöblöket
átalakították.

– A „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobilitás ösz-
tönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” címû projekt ke-
retén belül épült meg 2019 szeptemberére, közel bruttó
950 millió forintból a Rókabokori út. Az épített út új nyom-
vonala a 338. sz. fõutat (nyugati elkerülõ) és a Bottyán
János utcát köti össze. Az útépítés elsõdleges célja a Kert-
város teherforgalmának jelentõs csökkentése. A nyomvo-
nal megépítésének részeként megépült a közvilágítás a
teljes belterületi szakaszon, valamint megtörtént két víz-
folyás, a Simai fõfolyás, illetve a Manda mellékág keresz-
tezése is. A belterületi szakaszon nyitott kerékpársávot
alakítottak ki, hogy a Bottyán János utca és a Szélsõbokori
út közötti kerékpáros kapcsolatot biztosítani lehessen.

– Az Orgona utca felújítását önkormányzati saját for-
rásból biztosította a NYÍRVV, mintegy bruttó 137 millió
forintból. A fejlesztés 2020 decemberében lezárult. A fel-
újított, 880 méteres útszakaszon megtörtént a teljes
burkolatfelújítás, több nagyobb szakaszon teljes pályaszer-
kezet cseréjével, valamint a csapadékvíz-elvezetõ rend-
szer rekonstrukciója.

Mint az önkormányzat szerkesztõségünkhöz eljuttatott
közleményében fogalmaz: a felújítások nagymértékben
hozzájárultak a biztonságos közlekedés és élhetõbb kör-
nyezet kialakításához, a lakótelep integrációjához.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

A FELÚJÍTÁSOKKAL TELI PROGRAMBAN A CÉLTERÜLETEK KÖRNYEZETE IS SZÉPÜL, ELÉRHETÕBBÉ VÁLIK

KULTURÁLIS TURIZMUS DÍJAT NYERT NYÍREGYHÁZA
Nyíregyháza nyerte az Art is Business Kulturális Turiz-

mus Díjat, amit személyesen hozott el a szabolcsi me-
gyeszékhelyre és adott át Balogh Máté András, az Art is
Business KortársPRos ügyvezetõ tulajdonosa, valamint
Bódis Gábor, a Budapesti Metropolitan Egyetem adjunk-
tusa, a Hungary NEXT ország-márka-mûhely vezetõje és
alapítója. Az ország egyetlen mûvészeti és forprofit világ
együttmûködéseivel foglalkozó médiuma, az Art is Busi-
ness magazin második alkalommal osztott elismeréseket
azért, hogy kiemeljék azon vállalatokat és magánszemé-
lyeket, akik példaértékû módon mûködtek együtt az adott
évben a kulturális világgal.

Két hónapos összehasonlító elemzés eredménye, hogy
végül a szabolcsi megyeszékhelynek ítélték ezt az elisme-
rést. A díjat alapító magazin Bódis Gábor turisztikai szak-
ember segítségét is kérte, hogy egy szakmai bírálóbizottság
tagjaként alapos szakmai szempontrendszer alapján vá-
lasszanak a települések között. Kiválogatták Magyarország
komplex kulturális szolgáltatásokat nyújtó városait, végül
összesen húsz város közül lett Nyíregyháza az elsõ.

– Nagyon szigorú pontozási rendszerben hasonlítottuk
össze az egyes városok kulturális turisztikai életét, egé-
szen a fejlesztésekig, a beruházásokig. Az utóbbi tíz esz-
tendõt vettük merítési alapnak, megnéztük a rendezvé-
nyek, a nemzetközi díjak, az egyes attrakciók számát, azok
látogatottságát, a vendégéjszaka-számokat, illetve még
vizsgáltuk azt is, hogy a vizuális vagy online térben
mennyire aktív a város. Így jutottunk el kettõ városig, akik
a legnagyobb pontszámot kapták. Szombathely és Nyír-
egyháza került az élmezõnybe, itt kellett döntenünk –
magyarázta az elõzményeket Bódis Gábor.

ÓRIÁSI FEJLÕDÉSI ÍV
Ekkor egy újabb, de már kisebb méretû kutatásba kezd-

tek, végül arra jutottak, ha azt a fejlõdési ívet nézik, hogy
az elmúlt tíz évben honnan hova jutott el a két város,
akkor Nyíregyháza felé billen a mérleg nyelve. Ez kö-
szönhetõ például a turisztikai beruházásoknak, a város
láthatóságának, a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
stratégiájának és annak kommunikációjának. Bódis Gá-
bor ezek mellett kiemelte még a város jó megközelíthe-

volt a kulturális turizmus, így tehát Nyíregyháza elsõként
nyert ebben a csoportban.

A városvezetésnek a jövõre nézve is vannak tervei, az
elmúlt hónapokban összeállítottak egy koncepciót – a
következõ hétéves európai uniós ciklushoz és a források-
hoz igazodva –, ami segít elérni a következõ évtizedre
kitûzött célokat Nyíregyházán.     (Szerzõ: Nagy Boglárka)

Dr. Ulrich Attila alpolgármester, dr. Kovács Ferenc polgármester és Furkóné Szabó Marianna, a Nyíregyházi
Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetõje

tõségét, az Európa-szerte híres Nyíregyházi Állatparkot,
a különbözõ fesztiválokat és azok látogatottságát, illetve
a kulturális intézményekben dolgozók számát és végzett-
ségét is. Az Art is Business magazin díja egyedülállónak
számít az országban, csak ez a médium foglalkozik a mû-
vészeti és a forprofit világ együttmûködéseivel. 2020-ban
egy új kategóriával bõvítették ki a díjazottak számát, ez

ÖSSZEHANGOLT PROGRAM
– Az elmúlt tíz évben nagyon sok minden történt és tu-

datosan törekszünk most is arra, hogy a turizmuson belül a
kultúra hangsúlyos szerepet kapjon. Említhetném a Kultu-
rális Negyedet, a Szabadtéri Színpad fejlesztését, a Kállay-
kúriát, a Szindbádot, kezdjük a Jósa András Múzeum fej-
lesztését. Ez egy összehangolt, egymásra épülõ, egymást

erõsítõ program, melynek az a célja, hogy akik idejönnek
a megyébõl, az ország különbözõ részeibõl, belföldrõl és
külföldrõl, azok jól érezzék magukat, találkozzanak a kul-
túránkkal is, amibe benne van a magyar hagyományrend-
szer, az egész magyar kultúra – hangsúlyozta dr. Kovács
Ferenc polgármester a díj átvételét követõen.
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„EGÉSZ ÉLETEMBEN VISELNI FOGOM ANNAK A TERHÉT,
HOGY FEJBE LÕTTEK”

ANYAGILAG NEHÉZ HELYZETBE KERÜLT EGY NYÍREGYHÁZI CSALÁD

Élete végéig, de minimum 35 évre börtönbe kerülhet
az a román tüdõgyógyász orvos, aki a vádirat szerint öt
évvel ezelõtt megölte két gyermek édesanyját, annak fér-
jét pedig életveszélyesen megsebesítette Oroson. Az apa
bár túlélte a támadást, de maradandó fogyatékossággal,
súlyos egészségromlással gyógyult meg, bal oldali vég-
tagjai lebénultak. Azóta dolgozni nem tud, pedig fel kell
nevelnie ikergyerekeit...

Mintha csak tegnap történt volna, hogy a csendesnek
ígérkezõ, átlagosnak tûnõ nyári délutánt, kicsivel három
óra után szirénázó rendõrautók hangja törte meg Nyír-
egyházán 2016. augusztus 31-én. Akkor még csak talál-
gatni lehetett, hogy mi történt, aztán hamar megérkeztek
az elsõ hírek: gyilkosság volt Oroson, aminek a feltétele-
zett elkövetõje egy Magyarországon élõ, román állampol-
gárságú orvos.

A román tüdõgyógyász, S. Dan 2012-ben ismerke-
dett meg R. Valériával, akit késõbb zaklatott is. Bár az
áldozat ezért ügyvéd segítségét is igénybe vette an-
nak érdekében, hogy büntetõeljárást kezdeményez-
zenek a férfi ellen zaklatás bûncselekmény elköveté-
se miatt, és a feljelentést is elõkészítették, de azt a
nyomozó hatósághoz mégsem nyújtották be. S. Dan
végül 2016. augusztus 31-én az engedély nélkül tar-
tott pisztolyával fejbe lõtte Valériát, valamint a férjét,
Lászlót a gyermekeik szeme láttára. Az édesanya azon-
nal meghalt, az édesapa életveszélyes állapotba ke-
rült. Az orvosi bravúrnak köszönhetõen bár túlélte a
támadást, de maradandó fogyatékossága lett a kopo-
nyát ért lövés miatt.

A gyilkos a helyszínrõl megszökött és átjutott a határon
Romániába, ahol másnap õrizetbe is vették, 2019-ig elõ-
zetes letartóztatásban volt ott, jogtalan fegyverviselés és

fegyvercsempészet miatt indult ellene eljárás. Miután a
román bíróság által kiszabott börtönbüntetését letöltötte,
a hatóságok átadták Magyarországnak, ahol azóta is le-
tartóztatásban van. Tavaly decemberben vádat emeltek
ellene, az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetés ki-
szabását indítványozta a bíróságnak.

MÉG NEM TETT BEISMERÕ VALLOMÁST
A ROMÁN ORVOS

Dr. Helmeczy László, az édesapa, R. László ügy-
védje a Nyíregyházi Napló megkeresésére elmondta,
a Nyíregyházi Törvényszék március 1-re tûzött ki ülést.
Hogy az eljárás meddig húzódhat, az annak a függvé-
nye, hogy a vádlott akár ezen is milyen nyilatkozatot
tesz majd, ugyanis a vallomástételt eddig mindvégig
megtagadta.

„ÉLETFOGYTIG FEGYHÁZBAN A HELYE”

Megkerestük R. Lászlót, a meglõtt édesapát, aki bár
korábban jól menõ vállalkozást vezetett, 2016 óta nem
tud dolgozni, mivel súlyosan megrokkant, ezért nehéz

anyagi körülmények között élnek. Azt mondja, ennek el-
lenére is igyekszik – a korábbiakhoz hasonlóan – mindent
biztosítani ikergyermekeinek.

– Egyetértek az ügyész indítványával, ugyanis egy olyan
ember, aki diplomás orvos és elõre kitervelt módon gyilkol,
annak életfogytig a fegyházban a helye. A gyermekeim el-
vesztették az édesanyjukat, én pedig egész életemben vi-
selni fogom annak a következményét, hogy fejbe lõtt. Saj-
nos véglegesen rokkant lettem, miközben korábban jól
menõ vállalkozásom volt. Hogy milyen anyagi és erkölcsi
kárt okozott a gyilkos a családomnak, az felbecsülhetetlen.

„BOCSÁNATOT SEM KÉRT”
– Sem a gyilkos, sem a családja részemre semmi-

lyen kártérítést nem fizetett, a legcsekélyebb mérték-
ben még bocsánatot sem kért senki, pedig úgy tudom,
Romániában a gyilkos családja is többnyire diplomás,
fontos pozícióban lévõ személyek.

„A GYEREKEIMNEK KÖSZÖNHETEM,
HOGY ÉLEK”

– Annak ellenére, hogy súlyosan megrokkantam, igyek-
szem mindent a korábbihoz hasonlóan biztosítani a gyer-
mekeimnek, akik sajnos ezt a tragédiát végigélték. Nekik
köszönhetem, hogy élek. A lövés után a kislányom pró-
bálta a vérzõ sebemet ellátni, a kisfiam pedig az utcára
rohant segítséget kérni. 2016 óta nem tudok dolgozni, hi-
szen rokkant lettem, így az erre kapott összegbõl élünk,
de azon vagyok, hogy a gyerekeim semmiben ne szen-
vedjenek hiányt, hiszen õk a legfontosabbak számomra...

Aki tud és szeretne segíteni a családon, az alábbi
számlaszámra elküldött összeggel teheti meg: R. Lász-
ló 10918001-00000061-85150006.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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ARÉNA A HÁRS VENDÉGLÕ UDVARÁN
A Hárs vendéglõ egy idõben

nemcsak a vendéglátásáról volt ne-
vezetes, hanem a helyi színháztör-
ténet lapjaira is beírta magát, hiszen
udvarán színjátszásra alkalmas aré-
nát építettek.

Aki városunkban hódolni szere-
tett volna Thália papnõinek és pap-
jainak, az az állandó kõszínház fel-
épülte elõtt elsõsorban a vándorszín-
társulatok alkalmi elõadásait látogat-
hatta. Ezek a társulatok elõbb a nagy-
vendéglõ (a mai Hõsök terén állt,
1888-ban leégett) fogadószobájá-
ban, majd az udvarán felépült, de
csak három évig mûködõ arénájá-
ban adták elõ produkciójukat. Egy
nyári színkör felépítésére kapott en-
gedélyt Rosenzweig Dávid 1875
februárjában a városi szakosztály
azon indoklásával, hogy a színjátszás „a közönségnek
szellemi élvezetet és szórakozást nyújt, mint hogy jelen-
leg a városban színkör nincs, a város oly helyzetben ez
idõ szerint nincs, hogy színkört építhessen”. A Szabolcs
címû hetilap egyik márciusi száma már arról tudósított,
hogy az aréna építésén „nagy eréllyel dolgoznak”, az
télen is használható lesz, valamint a színi elõadások mel-
lett lovardának és táncteremnek is hasznosíthatják.

Az aréna nyitó elõadásának ere-
detileg a Bánk bánt tervezték, he-
lyette azonban Dóczy Lajos Csók
címû darabját adta elõ Miklóssy
debreceni színtársulata 1875. má-
jus 16-án. Az elõadás nem nyûgöz-
te le a helyi lap kritikusát, viszont a
nagy hiányt pótló színkörnek csak
a zajos padlózata ellen emelt kifo-
gást. Krúdy Gyula novelláiban több-
ször is felbukkan az aréna, amely
alatt „azt a fából deszkázott épüle-
tet kell gondolni a Hársfa-vendéglõ
udvarán, amelyet a mai nemzedék
már nem láthatott. Igazi vidéki szín-
kör volt petróleumlámpásaival, fa-
padjaival, recsegõ, ingadozó karza-
tával. A primadonna rizspora az elsõ
sorban ülõ gavallérok fekete kabát-
jára repült, és a színésznõk haris-

nyakötõinek színérõl nem lehetett vitatkozás”.
Fellépett itt többek között Jászai Mari és Blaha Lujza

is. A nemzet csalogányának a „De szeretnék rámás csiz-
mát viselni” kezdetû népdal elõadása akkora sikert ara-
tott, hogy a Hárs cégére alá egy rámás csizmát festetett
a vendéglõs. Az arénát 1894-ben bontották le.

Blaha Lujza a Piros bugyelláris címû
népszínmûben


