
XXVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM
2021. FEBRUÁR 26.

SZÉLESÍTIK IS A FELÚJÍTÁSNÁL A FELÜLJÁRÓT
Tavaly novemberben adtuk hírül: a kedvezõ kormány-

döntés és forrásbiztosítás következtében megújul a 36.
számú,  Polgár–Nyíregyháza másodrendû fõút fontos ré-
szének, a vasúti fõvonal feletti hídnak a komplex felújítá-
sa. A tényt dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Vinnai
Gyõzõ (FIDESZ-KDNP), Nyíregyháza egyik országgyûlé-
si képviselõje jelentette be õsszel a városháza udvarán.
Szerkesztõségünk megkereste a fejlesztést menedzselõ
Magyar Közutat, akik válaszukban jelezték: a konkrét
munkavégzés a kivitelezõ kiválasztását követõen indul-
hat, nemsokára.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kommunikációs Osztá-
lya kérdésünkre közölte: a Tiszavasvári úti felüljáró felújí-
tására vonatkozó közbeszerzési eljárás jelenleg folyamat-
ban van. A munkavégzés csak a közbeszerzési eljárás si-
keres lefolytatását és szerzõdéskötést követõen kezdõd-
het meg.

12 HÓNAP, PLUSZ A TÉL
A közbeszerzési kiírás alapján a majdani kivitelezõ-

nek 12 hónap átfutási idõ áll rendelkezésére a tervek
szerinti munkálatok elvégzésére. Ez az idõintervallum

nem tartalmazza a munkavégzésre technológiailag al-
kalmatlan téli idõszakot.

FOLYAMATOS MARAD A FORGALOM
Az ideiglenes forgalomkorlátozási terveknek megfele-

lõen, a teljes felújítást a közúti forgalom folyamatos fenn-
tartása mellett kell végezni. A munkavégzés során bizto-
sítani kell irányonként egy-egy forgalmi sávot, valamint
egy oldalon a gyalogos közlekedést. Ez alól kivétel csak
éjszaka lehetséges a legszükségesebb idõszakra vonatko-
zóan, ilyen munkafázis a hídgerenda be- és kiemelése.

SZÉLESEBB JÁRDÁK, KERÉKPÁRÚT
A felújítás során kisebb-nagyobb fejlesztések is megva-

lósulnak. Például a meglévõ 2,3 m szélességû gyalogjár-
dák helyett új, 3,63 m szélességû konzolok épülnek a híd
mindkét oldalán, melyek lehetõvé teszik kerékpárút átve-
zetését is a szerkezeten. – Amint a felújítási munkák kez-
dõ idõpontja ismertté válik, a lakosságot és a közúton köz-
lekedõket folyamatosan tájékoztatni fogjuk az aktuális
munkafolyamatokról és ahhoz kapcsolódó korlátozások-
ról – áll a közleményben.

  (Szerzõ: Tarczy Gyula)

ÚJABB SOROMPÓS KIJÁRAT A PIACON
A Tokaji úti Vásártér automata beléptetõ- és parkoló-rendszerének bõvítésével

egy újabb, sorompóval ellátott kijáratot alakított ki a NYÍRVV Nonprofit Kft. Itt a 38-
as és a piac közötti szervizútra lehet kihajtani, ahol éppen emiatt megváltozott a
forgalmi rend, ezért azt kérik az autósoktól, hogy fokozott figyelemmel közlekedje-
nek. Az újonnan kialakított kijárat jegyellenõrzõ automatáján pedig hívógombot
helyeztek el, melynek megnyomásával a kezelõ személyzet segítségét kérhetik prob-
léma esetén. A meglévõ két automata mellett egy harmadik fizetõautomatát is be-
üzemeltek az Iparcikk Piac és a Nagybani Piac közötti átjáróban, lehetõséget kínál-
va arra, hogy a parkolódíjat a kihajtást megelõzõen könnyedén kifizethessék a piac
látogatói. (A 250 forintos díjtétel akár érkezés után is megfizethetõ, hiszen a parko-
lás egyszeri díja egész napra szól.)

FOLYAMATOSAN ÉRKEZNEK A VAKCINÁK

Kedden reggel Sinopharm-vakcinák érkeztek megyénkbe. Ez már az ötödik oltóanyag, amely Magyarországon elérhetõvé vált. A
megyébe közel 15 ezer ilyen típusú vakcina érkezett, így valamennyi háziorvoshoz több mint 50 paciens beoltására alkalmas készít-
ményt juttatott el a kormányhivatal. De másfajta vakcinákkal is oltanak a kijelölt pontokon. A kormánymegbízott azt kéri, mivel a
járvány újra felfutó ágban van, mindenki éljen az oltás lehetõségével és mielõbb regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon.

A tervek szerint a felújítás idején is járható lesz a felüljáró
egy-egy forgalmi sávon
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodá-

si Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat
keretében BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÕ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI
az alábbi ingatlanokat:

Az elsõ fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2021.
március 12. napján (péntek) 9.00 óráig nyújtható be.

A második fordulóban, a versenytárgyalásra a részletes pályázati kiírásban
meghatározott idõpontban kerül sor.

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszá-
ban a felhívást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelen-
nek nyilvánítsa.

A részletes pályázati felhívás – melyben foglaltak ismerete és betartása az
érvényes pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetõ a Pol-
gármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
„D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetõ a http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/ingatlan-berbeadas honlapról. További infor-
máció kérhetõ személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfél-
fogadási idõben.

ONLINE TESTVÉRVÁROSI MEGBESZÉLÉS

MEGÚJULT KÁPOLNA

Dr. Kovács Ferenc polgármester online megbeszélést
folytatott múlt héten Kajaani, finn testvérvárosunk pol-
gármesterével, Jari Tolonennel.

A megbeszélésen szó esett arról, hogy a COVID-19
vírus hogyan érintette a két várost, milyen intézkedé-
sek történtek, valamint milyen programokat terveznek
ebben az évben. Dr. Kovács Ferenc polgármester tájé-
koztatást adott Nyíregyháza aktuális járványhelyzeté-
rõl, majd kitért a két város 40 éves jubileumi testvérvá-

rosi évfordulójára, amelyet városunk szeretne méltón
megünnepelni. Sajnos, a jelenlegi korlátozások miatt,
elõreláthatóan a májusra tervezett jubileumi megemlé-
kezés át lesz ütemezve szeptemberre, a Tirpák Feszti-
vál idejére, amire nagy szeretettel várják Kajaani város
képviselõit.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester kiemelte az intézmé-
nyi kapcsolatok fontosságát (múzeum, színház, könyvtár),
a közös programok szervezését, illetve a közös projektek
elõkészítését is.

Három évvel ezelõtt szentelték fel a
Görögkatolikus Papnevelõ Intézet és a Nyír-
egyházi Egyházmegye Püspöki Hivatalának

ÉPÜL A GÖRÖGKATOLIKUS
TEMPLOM BORBÁNYÁN

kívül-belül felújított épületeit, idén február 13-
án pedig a papnevelõ intézet teljesen meg-
újult kápolnáját szentelték újra Nyíregyházán.

A borbányai görögkatolikus egyházköz-
ség harminc éve vágyakozott saját temp-
lom után. Tavaly április 24-én aztán az
álomból valóság lett, lerakták  az alapjait
a templomnak, a napokban pedig a harang-

toronyra és a templomhajók keresztezõdé-
sénél található központi épületrész fölé
kupolákat is illesztettek. A tervek szerint az
idei karácsonyt már az elkészült templom-
ban ünnepelheti a közösség.
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A KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAIRA EMLÉKEZÜNK
„A DIKTATÚRA AKKOR IS ZSARNOKSÁG MARAD, BÁRMELYIK ARCÁT MUTATJA”

ben a középiskolás diákokat, mit tudnak, gondolnak a dik-
tatúra idõszakáról. – Felemelõ és részben forrásértékû,
részben irodalmi munkák születtek a kezeik alatt, meg-
kérdezve például az ’56-os eseményeket megélõ rokono-
kat, dédszülõket. S bár idén a pandémia és digitális okta-
tás miatt ez nehézkes lett volna, nagyon fontos, hogy a
mai, felnövekvõ generációk megtanulják, megtudják az
igazságot.

EL AKARTÁK TÖRÖLNI A NEMZETTUDATOT

– Felnõtt egy nemzedék, amely már a rendszerváltozás
után született, s nekik furcsa lehet a kisdobos vagy úttörõ
nyakkendõ hordása, vagy az, hogy miért kellett a himnu-
szunk mellett teli torokból énekelni ünnepeken az inter-
nacionálét és a szovjetek himnuszát – amikhez semmi köze
a magyarságnak. Ezek mai szemmel apróságnak tûnnek,
de nem azok: annak a folyamatnak a részei, ahogy meg-
próbálták elvenni az identitásunkat, eltörölni a nemzettu-
datunkat – fogalmazott az alpolgármester.

NYÍREGYHÁZI EMLÉKHELYEK

Dr. Ulrich Attila hozzátette: nálunk, Nyíregyházán is
voltak forradalmi események 1956-ban, itt is volt az ÁVH-
nak börtöne, voltak megkínzott politikai foglyok, mártí-
rok, koncepciós perek. Számos pontján van a városnak
az áldozatokra és a rendszer kiszolgálóiként, talpnyaló-
iként elnyomókká válókra utaló emlékhely, amit ezen a
napon, és természetesen október 23-án végigjárnak, vi-
rágokkal, fõhajtással emlékezve. Az egyik a nemrégiben
emelt emlékmû a Szarvas utca elején, a volt Magyar Szo-
cialista Munkáspárt egykori székháza elõtt.

RENGETEG ÁLDOZAT

– Áldozatnak ugyanakkor nemcsak azok tekinthetõk,
akik akár fizikai erõszakot szenvedtek el. Akkoriban elég
volt egy feltételezés, hogy valaki másképp, a szocialis-
ta rendszer keretein kívül gondolkodik, netán nagyobb
szabadságot akar, vagy elege van a marxista dogmák-
ból, elnyomásból. Vagy csak az is, ha az illetõre ezt
ráfogták.

A CSALÁDOKRA IS KIHATOTT

– Máris jött a fekete autó éjszaka, a bõrkabátos verõ-
legényekkel, s elhurcolták, akár évekre. S mindez nem
kizárólag az érintett tragédiája volt, hanem az egész csa-
ládjáé, még az akár kiskorú gyermekeké is, akik felnõve
nem választhatták a kívánt életpályát tehetségük ellené-
re sem, hiszen megbélyegzetté váltak a rendszerben. Mert
hiába szelídült a totális elnyomás úgynevezett „gulyás-
kommunizmussá”, a lényeg, az önkényuralom és korlá-
tozás nem változott. A diktatúra akkor is zsarnokság
marad, bármelyik arcát mutatja, s erre emlékeznünk és
emlékeztetnünk kell – mondta dr. Ulrich Attila.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Február 25-e a Kommunizmus Áldozatainak Emléknap-
ja. Tavaly az egyik utolsó rendezvény volt, amit a márci-
usban sok mindent megváltoztató pandémiás helyzet elõtt
még meg lehetett tartani, idén szó sem lehet róla. Így az
önkormányzati vezetõk lapzártánk után, csütörtökön szûk
körben hajtottak fejet a város több pontján, a Napló pe-
dig a végzettsége és hivatása szerint történész dr. Ulrich
Attila alpolgármestert kérte gondolatai megosztására –
ezúttal nem emlékezõbeszéd keretében.

– Minden megemlékezésnek megvannak a történelmi
hagyományai és az okai is – kezdte a múltidézést dr. Ulrich
Attila. – Ez nem politikai, hanem társadalmi kérdés, egy-
ben kötelességünk is: emlékezni és emlékeztetni arra az
idõszakra, ami közvetetten meghatározója a jelenkornak.
Még valóban velünk élõ történelem, s fontos a történések
tudásából levonni a bölcsességet, hogy soha többé ne kell-
jen diktatúrában élni a magyarságnak.

ERÕSZAKKAL TIPORTÁK A SZABADSÁGOT
Az emléknap dátuma egy eseményhez kötõdik:

1947. február 25-én tartóztatták le Kovács Bélát, a
Független Kisgazdapárt fõtitkárát a kommunisták el-
leni kiállása miatt, majd mindenféle tárgyalás nélkül
a Szovjetunióba, a hírhedt-rettegett GULÁG-ra hur-
colták. Ott és a moszkvai börtönben összesen nyolc
évet töltött rabságban. Elfogásának napja jelképpé vált:
a magyarországi, vörös uralom könyörtelensége és
jogtiprása, a demokrácia és a szabadságjogok semmi-
be vétele tükrözõdik benne, mely aztán évtizedekig
meghatározó volt.

IRODALMI MUNKÁK SZÜLETTEK

Köztudott, hogy „normális”, vírusmentes idõkben egy
szép hagyományt teremtett és éltet az önkormányzat. Több
mint egy évtizeden át írásra serkentette pályázat kereté-

Dr. Ulrich Attila alpolgármester gratulál 2020-ban a
középiskolás pályázat egyik díjazottjának a városházán
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ÉVI TÖBB SZÁZ BEJELENTÉS VESZÉLYES FÁK MIATT

A NYÍRVV közel 4 millió négyzetméter zöldterületen
gondozza a város fáit, bokrait és a cserjéket. Folyama-
tos munka ez, mely tél végén a metszéssel indul. Jön
aztán a hagymások és egynyári virágok kiültetése, vala-
mint a rendszeres parkgondozás. Az általános közterü-
leti feladatokon túl persze a lakossági bejelentéseket is
figyelembe veszik, már ami a faápolási munkálatokat
illeti. Legutóbb az Óvoda utcán egy veszélyes, korhadt
nyírfát vágtak ki.

– Nyilván a fák az év minden napján és hetében fel-
adatot adnak számunkra, hiszen sokszor fordul elõ, hogy
balesetveszélyes fák dõlnek ki, azokat pedig el kell távo-
lítani. Mindemellett pedig azokkal is van teendõnk, ame-
lyeket a fõkertész határozata alapján kell kivágni, illetve
pótolni. Az elmúlt idõszakban szerencsére ezen a terén
is nagyot tudtunk elõre lépni. A fakivágások az év min-
den szakában munkát adnak nekünk, ezt persze ütemez-
zük, de az élet folyamatosan felülírja, hiszen bármikor
lehet egy sürgõsebb, balesetveszélyes helyzet, ami meg-
elõzi az összes többit. A múlt héten ilyen volt például a
Kodály Zoltán Általános Iskola melletti kidõlt fa, ami sze-
rencsére nem a kerékpárút és a járda felé dõlt, hanem a
zöldfelületre, de abból is lehetett volna nagyobb problé-
ma – emelte ki Dicsõ Péter, a NYÍRVV közterület-keze-
lési igazgatója.

ELÕSZÖR KIVIZSGÁLJÁK A PROBLÉMÁT

Dicsõ Péter elmondta, aki veszélyesnek talál egy köz-
területen álló fát, az a városüzemeltetõ társasághoz (elér-
hetõség a cikk végén), vagy a fõkertészhez tudja bejelen-
teni a problémát. Ezt követõen a fõkertész kivizsgálja azt,
majd meghatározza a teendõket, ami lehet egyszerû gallya-
zás, koronaalakítás vagy akár kivágás is. Ezeket a munká-
latokat – évente több száz bejelentés érkezik hozzájuk –
folyamatosan végzik, azonban a fontossági sorrendet be-
tartva.

– A most aktuális metszéssel az ütemezés szerint a bel-
városból indulunk a külterületek felé. Ezután a bokrok és
cserjék következnek – szinte egész nyáron át. Gyakorlati-
lag mindig van aktuális feladat, nincs megállás, de látjuk
már a tavaszt – fejezte be a tájékoztatót a közterület-ke-
zelési igazgató.

EZEKEN AZ ELÉRHETÕSÉGEKEN
FOGADJÁK A BEJELENTÉSEKET

Telefon:  +36-42/548-455
E-mail: varosuzemeltetes@nyirvv.hu

(Szerzõ: Bruszel Dóra, Matyasovszki Edit)

FÕKERTÉSZI KIVIZSGÁLÁS UTÁN DÖNTENEK A TEENDÕKRÕL
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2021. FEBRUÁR 26. 7

KORONAVÍRUS TÉVHITEK: A MIKROCHIPTÕL AZ ECETES OLDATIG
VLOGOT INDÍTOTT A MAGYAR DOKI, KÖZÉRTHETÕ MÓDON BESZÉL AZ EMBERI TESTRÕL...

nak ez már a századik, ezredik vakbélmûtétje, de a beteg-
nek az elsõ. Nem várhatjuk el tõle azt, hogy mindennel
tisztában legyen – magyarázta a videóblog ötletének elõz-
ményeit a fiatal orvos, aki hozzátette, orvosként alapvetõ
kötelességük, hogy tájékoztassák a betegeket, ha ugyanis
õk nem adják meg nekik a szükséges információt, akkor a
páciensek könnyen lehet, hogy nem hiteles forrásból tájé-
kozódnak majd, ami aztán további problémákat szülhet.

VOLT, AKI HIDROGÉN-PEROXIDDAL
KEZELTE MAGÁT

– Több videót is készítettem már koronavírus témában
– amit a védõoltásokról tudni kell; 10 tévhit a koronaví-
rusról; influenza vagy koronavírus –, amelyek közül a tév-
hitekkel foglalkozó a legnagyobb nézettséget érte el. Ez
egyébként egy dinamikusan változó problémakör. A jár-
vány elején még az volt a fõ kérdés, hogy létezik-e egyál-
talán a koronavírus. Aztán, ahogy egyre több lett a beteg,
és elhitték az emberek, akkor következtek a praktikák. Volt,
aki határozottan hitt benne, hogy ha ecettel gargalizál,
akkor azzal megöli a szájában lévõ koronavírust, de olyan-
nal is találkoztam, aki hidrogén-peroxid oldatot ivott, ho-
lott ez egy szörnyen maró hatású, sejtkárosító anyag.

„MÉG MINDIG NEM HISZNEK A VÍRUSBAN”

– Ahogy haladt elõre a járvány, mindenki komolyab-
ban vette, a tévhitek kezdtek elülni, de megjelentek a

szkeptikus hangok, akik kétségbe vonták a koronavírus
jelenlétét. Nagyon rossz érzés ezt egészségügyi dolgozó-
ként megélni, mert én nap mint nap bemegyek a kórház-
ba, próbálom megmenteni a megfertõzött beteg emberek
életét, ott vagyok, dolgozok, hazajövök, megnyitom a
Facebookot és azt olvasom, hogy ez nem is létezik, ez az
egész kitaláció. Ezzel az én és az összes kolléga munkáját
kétségbe vonják a szkeptikusok, ami nagyon rossz érzés.

TUCATNYI ÖSSZEESKÜVÉS-ELMÉLET

– Most az oltásokkal kapcsolatban jelenik meg egyre több
összeesküvés-elmélet. Hallottam olyat, hogy minket, orvo-
sokat vízzel oltanak, a többiek pedig olyan oltóanyagot
kapnak, ami tulajdonképpen meddõségi vakcina, és
mikrochipet ültetnek beléjük. A tévhitet úgy lehet elpusztí-
tani, ha hiteles tájékoztatással, mindenki számára érthetõ
módon megcáfoljuk õket és ezáltal nevetség tárgyává vál-
nak. A chipekkel is így lett, de sajnos jön helyette más, mint
például az, hogy minket, orvosokat lefizettek, hogy ezt be-
adjuk. Sok az összeesküvés-elmélet, pedig itt korántsem kí-
sérleti vakcinákról van szó. A gyógyszergyártás az egyik
legszigorúbban engedélyezett kutatási és engedélyezési
forma a világon, itt ha a beteg elesik, összetöri magát, még
azt is ki kell vizsgálni, nem a gyógyszertõl van-e egyen-
súlyzavara. Ezért készítettem videót a védõoltásokról is,
hiszen úgy vélem, ha megfelelõ információval látjuk el a
laikusokat, akkor a szkepticizmus könnyen áthidalható. Vé-
giggondolják, hogy mi nem bántani, hanem megvédeni
akarjuk õket egy potenciálisan halálos betegségtõl.

András jelenleg 12 órában dolgozik, felváltva éjszaka
vagy nappal. Azt mondja, legfõbb célja, hogy jó sebész
váljon belõle, de nagyon szeretne a betegedukációban is
részt venni, hogy a betegekkel való kommunikáció jobb
és hatékonyabb legyen.

– Amit nagyon nagy problémának látok, az egészség-
ügyi edukáció, az informálás. Nem várhatjuk el a betegek-
tõl, hogy hirtelen tudjanak dönteni egy egész életüket befo-
lyásoló egészségügyi kérdésben. Viszont, ha hiteles és szá-
mukra is könnyen érthetõ információval látjuk el õket, ak-
kor azzal nagyon sokat lehet segíteni – hangsúlyozta.

Dr. Kulja András videóblogja a Fonendoszkóp ne-
vet viselõ csatornán érhetõ el a YouTube-on.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Hiánypótló videóblogot indított egy fiatal magyar or-
vos, Fonendoszkóp nevû csatornáján beszél az emberi
testrõl. Dr. Kulja András pszichiáternek készült, végül
azonban sebész szakorvosjelölt lett, jelenleg pedig a Jahn
Ferenc Dél-pesti Centrumkórház kijelölt Covid részlegén
dolgozik. YouTube-videóihoz egy-egy mûszak során szer-
zett tapasztalatai adják a témákat, legfõbb célja, hogy
ezekben közérthetõ módon magyarázza el a betegeinek,
mi vár rájuk.

Hogyan néz ki egy vakbélmûtét? Mi is az epekövesség
és milyen diétát igényel? Igaz-e, hogy ecetes vízzel kell
gargalizálni, mert az megöli a koronavírust? Ehhez hasonló
kérdéseket dolgoz fel videóiban a Nyíregyházán született
dr. Kulja András, akiben egy mûtétekkel teli nap végén fo-
galmazódott meg a blog ötlete, ugyanis mint mondja, haj-
nali egy órakor, egy ötfõs kórteremben elmagyarázni az
aggódó páciensnek, hogy milyen mûtét vár rá, nem egy-
szerû, ráadásul a feszített munkatempó miatt nem is min-
dig van lehetõség több tucat kérdést megválaszolni, ezért
döntött úgy, hogy orvosi témájú videókat fog készíteni.

– Felajánlom a betegeknek és a hozzátartozóknak, hogy
nézzék meg a betegségükhöz kapcsolódó videót, így van
idejük átgondolni, kérdéseket megfogalmazni, amiért na-
gyon hálásak – hangsúlyozta.

PSZICHIÁTERBÕL SEBÉSZ SZAKORVOS
András Nagykállóban nõtt fel, de Nyíregyházán szü-

letett, és ide is járt középiskolába, a Krúdy Gyula Gim-
názium biológia–kémia szakos diákja volt. Már akkor
eldöntötte, hogy az orvostudományok felé szeretne
fordulni – édesanyja pszichiáter, édesapja pedig mik-
robiológus volt –, ezért is került aztán Budapestre, a
Semmelweis egyetemre. Pszichiáternek készült, de-
pressziókutatásban is részt vett, viszont rájött, hogy
nagyon hiányzik számára a manualitás és az, hogy a
saját kezével is gyógyítsa a betegeket. Másfél év után
ezért fájó szívvel úgy döntött, hogy szakmát vált, és
azóta sebészként dolgozik, jelenleg szakorvosjelölt a
Jahn Ferenc Dél-pesti Centrumkórházban.

– Amikor pszichiátriáról sebészetre váltottam, meglepet-
ten tapasztaltam, mennyire korlátozott a kommunikáció a
betegekkel, annak ellenére, hogy óriási igényük lenne erre.
Ez pedig azért is problémás, hiszen lehet, hogy az orvos-

Dr. Kulja András



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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KÉRY JÓZSEF ÉPÍTÕMESTER EMLÉKÉRE 1.
Városunk utcáin barangolva a

nevezetesebb középületek mellett
számos olyan családi házat is fel-
fedezhetünk, amelyek a 20. század
elsõ évtizedeiben épültek és helyi
építõmesterek munkáját dicsérik,
emlékét õrzik. Ezen építõmesterek
sorában elõkelõ helyet foglal el
Kéry József is, akinek számos épü-
lete még ma is áll. Jelen írásunkkal
e százötven évvel ezelõtt született
építõmesterre emlékezünk.

Kéry József Kassán született
1871. február 26-án. 23 esztendõ-
sen telepedett le Nyíregyházán,
amikor ide házasodott. Mivel fele-
sége gyermekük születése után hat
hónappal elhunyt, így 1898 õszén
újra frigyre lépett. Közben 1897
márciusában egy hirdetményben adta a városlakók tud-
tára, hogy Budapesten építõmesteri oklevelet szerzett
és elvállal minden „építési szakmába vágó” munkála-
tot a „legegyszerûbbtõl kezdve a legkényelmesebb igé-
nyeknek megfelelõ”-ig.

Építészi tevékenysége mellett számos szakmai és köz-
életi feladatot is vállalt, sõt neve amatõr színjátszóként
is felbukkan a Nyírvidék lapjain. Propper Sámuel ipari

vállalkozó felkérésére õ lesz az
1903-ban alapított cementárugyár
mûszaki vezetõje. Amikor a gyá-
rat 1910-ben részvénytársasággá
alakították, akkor Kéry lett az egyik
igazgatósági tag. 1914-tõl már
önállóan foglalkozott cementáruk
elõállításával és forgalmazásával.
Elõbb igazgatósági tagja, majd
több éven át elnöke volt a nyíregy-
házi kerületi munkásbiztosító
pénztárnak, amelynek tisztségérõl
1913-ban mondott le. Elnöke volt
továbbá a nyíregyházi iparos olva-
sókörnek, az iparos ifjak egyleté-
nek, valamint az 1919-ben alakult
Keresztény Nemzeti Egyesülés Párt
helyi szervezetének is az elnöké-
vé választották. Ez utóbbi minõsé-

gében õ nyitotta meg azt a gyûlést, amely során Andor
Endre nemzetgyûlési képviselõjelölt ismertette program-
ját a Korona szálló erkélyérõl 1920 májusában. Tagja
volt a város képviselõ-testületének is. Az 1920-as évek
végén családjával Budapestre költözött és ott folytatta
tovább építész tevékenységét.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Major József, a 10. sz. vk. önk. képviselõje értesíti az érintet-
teket, hogy a március  4-én 17–19 óra között tervezett foga-
dóórája a járványügyi helyzetre való tekintettel elmarad.
Probléma esetén a major.jozsef@jobbik.hu  címen vagy a 70/
774-2902-es telefonszámon továbbra is elérhetõ.

ADÓSZÁMLA-KIVONATOK AZ ELSÕ FÉLÉVES
KÖTELEZETTSÉGHEZ

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február
25-éig elektronikusan nyilatkozhattak a március 16-áig
fizetendõ helyi iparûzési adóval kapcsolatos adóelõleg-
kedvezményük érvényesítésérõl, a koronavírus-járvány
miatti gazdasági mentõcsomag részeként. A témában
dr. Kása Brigitta aljegyzõ adott részletes tájékoztatást,
mely korábban megjelent a nyiregyhaza.hu városi web-
portálon és a Nyíregyházi Televízióban is.

Az ügyfelek megszokták, hogy legkésõbb a fizetési ha-
táridõ elõtti héten megkapják a Polgármesteri Hivatal Adó-
osztálya által kiállított ADÓSZÁMLA-KIVONAT-ot. Az
Adóosztály idén úgy ítélte meg, hogy ha a február 25-én
lejáró nyilatkozati határidõt követõ napokban kezdi meg
az adófolyószámla-kivonatok elõállítását és postázását –
figyelembe véve az ehhez szükséges idõt –, nem biztos,
hogy eljutnak a fizetési határidõig minden adózóhoz. Ép-
pen ezért a kivonatok elõállítása megkezdõdött, a kézbe-
sítést a Magyar Posta várhatóan a hét utolsó napján, de
legkésõbb március 1-jétõl megkezdi. Felhívjuk azonban
a  kedvezménnyel érintett, és a határidõig a jelzést meg-
tevõ vállalkozók, gazdasági társaságok figyelmét, hogy
ezen a kivonaton – mivel a nyilatkozatok benyújtására
nyitva álló határidõ a kivonatok elõállítása során még
nem járt le – nem lesz feltüntetve a felére csökkent adó-
mérték, hiszen az csak a nyilatkozatok feldolgozását kö-
vetõen felezõdik le automatikusan az adózók folyószám-
láin. Az erre vonatkozó figyelmeztetést a kivonat végén
található tájékoztatás tartalmazza. Az érintett vállalkozó

adózókat arra kérjük, hogy egy egyszerû számítással fe-
lezzék le befizetéskor a KIVONAT-on feltüntetett, márci-
us 16-án esedékes helyi iparûzési adóelõleg összegét vagy
kontrollként fizetés elõtt tekintsék meg az E-önkormány-
zat Portálon (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) a nap 24
órájában elérhetõ folyószámla-kivonatukat, amely márci-
usban már a nyilatkozat alapján a kedvezményes 50 szá-
zalékkal csökkentett adóelõleget fogja tartalmazni.

Az önkormányzat egyébként ebben az évben mind-
összesen 15 300 db értesítést küld ki. A kivonatok tar-
talmazzák a március 16-áig esedékes fizetendõ helyi
adókat, mulasztási bírság és késedelmi pótlék tételeket,
továbbá az elmaradásokat. Mint ismeretes, a 2021. év-
ben fizetendõ gépjármûadóval kapcsolatos hatáskör a
NAV-hoz került át, a fizetési határidõ április 15-ére mó-
dosult, ezért az idei gépjármûadóról az önkormányzati
adóhatóság már nem küld értesítést. A korábbi években
keletkezett gépjármûadó-tartozások beszedése tovább-
ra is önkormányzati feladat, amely tétel megjelenik a
most kiküldött adószámla-kivonatokon is.

Az adókötelezettségek teljesítéséhez kizárólag a ma-
gánszemélyek kapnak csekket, mivel a gazdálkodó szer-
vezetek átutalással kötelesek az adó megfizetésére. Min-
den ügyfél- vagy cégkapuval rendelkezõ adózónak le-
hetõsége van arra, hogy az Elektronikus Fizetési Szol-
gáltatás használatával az adót elektronikusan, bankkár-
tyás befizetéssel fizesse meg, így a befizetés a csekkek
megérkezésétõl függetlenül is teljesíthetõ a már említett
E-önkormányzat Portálon keresztül.


