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A TÉLI TANSZÜNETI MENETREND SZERINT
KÖZLEKEDNEK A BUSZOK

A koronavírus-járványhoz kapcsolódó
intézkedések következtében, az oktatási és
nevelési intézmények átmeneti bezárása és
a megnövekedett otthoni munkavégzés kö-
vetkeztében csökkenõ utasforgalom miatt,
a nyíregyházi helyi autóbuszok 2021. már-
cius 11. üzemkezdettõl a téli tanszüneti
menetrend szerint közlekednek. Menet-
rend:  www.volanbusz.hu/nyiregyhaza.

SZIGORÍTÁSOK: A VÁSÁRTÉR ZÁRVA TART, TÖBB HELYEN
SZÜNETEL A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS

A koronavírus-járvány okozta napi megbetegedések
számának növekedésére tekintettel a hatályban levõ vé-
delmi intézkedések szigorítását rendelte el a kormány
március 8. és 22. között. A múlt hét pénteken megjelent
kormányrendeletben foglaltakra tekintettel dr. Kovács
Ferenc polgármester is számos intézkedést hozott Nyír-
egyházán.

Ennek egyik eleme, hogy a NYÍRVV Nonprofit Kft. ál-
tal üzemeltetett piacok közül március 8. és 22. között
kizárólag azok a piacok mûködhetnek, amelyek megfe-
lelnek a március 5-én kihirdetett kormányrendeletnek.
Továbbra is nyitva tarthat a Búza téri Piaccsarnok és
zöldség-gyümölcs piac, az Örökös Piac (Család utca), a
Jósavárosi Piac (Korányi F. u.) és a Tokaji úti Nagybani
Zöldség- és gyümölcspiac. A mûködõ piacokon kizáró-
lag a kormányrendeletben megjelölt üzletek (élelmiszert,
napi fogyasztási cikket, állateledelt értékesítõ üzlet, el-
viteles vagy kiszállítást végzõ vendéglátó üzlet, mezõ-
gazdasági üzlet stb.) tarthatnak nyitva a hatályos járvány-
ügyi elõírások betartása mellett. A döntés értelmében
tehát március 8. és 22. között a Tokaji úti Iparcikk Piac, a
Korányi F. utcai régiségpiac és az örökösföldi ruhapiac
nem tarthat nyitva. A piacon mûködõ virágüzletek már-

cius 8-a után zárva tartanak, de a piaci árusítóasztalok-
nál a virágárusítás megengedett.

TELEFONON, POSTAI VAGY
ELEKTRONIKUS ÚTON

A polgármester elrendelte a társaság ügyfélszolgálatain
a személyes ügyfélfogadás szünetelését. Az ügyfelek szá-
mára az ügyintézést ebben az idõszakban telefonon, pos-
tai és elektronikus úton kell biztosítani. Kivételt képeznek
a társaság Közfoglalkoztatási Csoportjának, illetõleg a La-
kásügyi és végrehajtási csoportjának ügyfélszolgálatai. A
kivételként meghatározott ügyfélszolgálatokon a szemé-
lyes ügyfélfogadás a 2 méteres védõtávolság, a maszkvi-
selés szabályainak, illetve a veszélyhelyzetre vonatkozó
hatályos jogszabályok elõírásainak betartása mellett vé-
gezhetõ. A bérlakásokat bérlõk a bérleti díj összegét át-
utalással, illetve csekkes befizetéssel teljesíthetik.

ÉRINTI AZ IDÕSEK KLUBJAIT IS

Nyíregyháza polgármestere határozatának értelmében
március 8. és 22. között a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ szervezeti keretében mûködõ idõsek nappali ellá-

tását nyújtó intézmények, azaz az idõsek klubjainak szolgál-
tatása szünetel, azzal, hogy az intézmény a szükséges ellá-
tást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs
eszközökön keresztül biztosítja. Kivételt jelentenek, így a jár-
ványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett továbbra
is fogadják az ellátottakat a fogyatékos személyek, demens,
pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátá-
sát biztosító intézmények. A Nyíregyházi Szociális Gon-
dozási Központ továbbra is biztosítja a Nyíregyházán élõ,
70 éves vagy idõsebb szépkorú lakosok ellátását, és a ha-
tósági karanténban lévõk ellátását is segítik. Elsõsorban
azoknak tudnak segítséget nyújtani, akiknek nincs hozzá-
tartozója, vagy van, de nagyon távol él, s ezáltal nincs
lehetõsége a segítségnyújtásra. Az intézmény munkatár-
sai többek között a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzés-
ben, a csekkek befizetésében, szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás biztosításában tudnak közremûködni.

A segítõ szolgáltatás az alábbi telefonszámokon
érhetõ el:

Idõsek ellátására létrehozott segélyhívó szám:
+36-20/253-5103

Hatósági karantén segélyhívó száma:
+36-30/248-2012

TÚL AZ EGYMILLIÓN!

Folyamatosan zajlik a koronavírus elleni
védõoltások beadása, hétfõ délelõttre
már egymillió ember megkapta Magyar-
országon, amivel a 2. helyen voltunk la-
kosságarányosan az Európai Unióban –
azóta a szám jelentõsen növekedett. Jó
hír, hogy ebben élen jár a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Oktatókórház! A
szakemberek hangsúlyozzák, az oltásnak
óriási szerepe van a világjárvány vissza-
szorításában, s mindenkit biztatnak a re-
gisztrációra. Képünkön dr. Gulyás Gábor
háziorvos a rendelõjében oltja be páci-
ensét a Moderna vakcinával.
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„EURÓPA-SZERTE KIVÍVTÁK A ROKONSZENVET”
FILMFORGATÁS
NYÍREGYHÁZÁN!

Tévéfilmet forgatnak – a Nemzeti Filmintézet támo-
gatásával – Nyíregyházán. A misztikus thriller címe:
Lélekpark, melynek szereplõi a Móricz Zsigmond Szín-
ház mûvészei. A tervek szerint május 31-ig elkészül a
film, és az esztendõ végén be is mutatják a Magyar
Televízió valamelyik csatornáján.

MÓRICZ-(F)ACTOR
A Móricz-(F)Actor címû színházi vetélkedõ-show a

Móricz Zsigmond Színház társulatával egy felhõtlen
kikapcsolódást nyújtó, vadonatúj online adássorozat
volt, melyben a színház kiváló mûvészei szabadon
választott mûsorszámaikkal – hol prózában, hol pe-
dig dalban – mérhették össze tehetségüket. Szombat
este hirdették ki a színház közösségi oldalán az ered-
ményt. A közönség szavazatai alapján a gyõztes Kosik
Anita lett.

AZ ÖNKORMÁNYZAT MA IS SOKAT TESZ A ’48-AS HÕSÖK EMLÉKEZETÉÉRT

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ügye so-
kakat mozgatott meg az akkori Szabolcs vármegyében,
és a hajdani, még nem megyeszékhely Nyíregyházán is.
Sok olyan hõsünk van, akik harcoltak a szabadság zász-
laja alatt. Mivel a pandémia miatt ez a városi ünnepség is
elmarad a szokott formájában, a történész dr. Ulrich At-
tilát kértük rövid múltidézésre a városvezetõk képvisele-
tében, akik – csakúgy mint tavaly – néma fõhajtással em-
lékeznek majd a napokban az emlékhelyeknél.

– Városunkhoz is kötõdik például Benczúr Miklós, aki a
harcok utáni, törökországi emigrációját követve innen kez-
dett politikai karrierbe. Az 1892-ben, Nyíregyházán elhunyt
Irányi Dániel nevét pedig országszerte ismerhetik, hiszen õ
a márciusi ifjak tagja volt, harcolt a szabadságért, majd or-
szágos szerepet vállalt az emigrációja után. De ez csak két
név a sok közül – hangsúlyozta dr. Ulrich Attila.

gató fõorvosunk, nemrégiben felújított
házukban ma a Kállay Gyûjtemény kap
helyet. De sokan harcoltak a híres 48-
as zászlóaljban, melynek lobogójára
ez volt hímezve: „Szabolcs a hazá-
ért! Gyõzni vagy halni!” A kalandos
úton hazakerült zászló ma a Jósa And-
rás Múzeum becses ereklyéje. – Az
önkormányzat évek óta igyekszik az
emlékezéseken túl méltó módon tiszte-
legni a hõsök elõtt, bõvítve az emlékhe-
lyek számát. Az Északi temetõ ’48-as sír-
kertjében 2019-ben két újabb emlékosz-
lopot restauráltattunk és állíttattunk fel,
a ’48-as honvéd Nyíri Kristóf és Krasznai
Gábor honvéd százados, polgármester
emlékére. A Várallyay családnak a Bes-
senyei téren van látható emlékezete, s ter-
veink szerint jövõre elkészül Krúdy Gyula dédnagyapjá-
nak obeliszkje is.

EREDMÉNYEK, ÁLDOZATOK ÁRÁN

– A mi, közel másfél évig tartó szabadságharcunk a
leghosszabb volt Európában, mellyel az akkori politikai
világban elõdeink kivívták a rokonszenvet, ugyanakkor
a leverése és az azt követõ megtorlások ellenérzéseket
keltettek az osztrákokkal szemben. A legfõbb tanulsága,
hogy amiért az ember kitartóan küzd – még ha katonai
vereséget szenved is –, meghozza a gyümölcsét. Ne fe-
ledjük, megtört az a rendszer, ami az ország fejlõdését
akadályozta, így bár rengeteg áldozat árán, de a polgá-
rosodás útjára és olyan, fejlõdõ pályára állította a ma-
gyar királyságot, melynek jelei hamarosan Nyíregyhá-
zán is érzékelhetõek lettek. Végtelenül fontos ennek visz-
szaidézése, hogy az élõ hagyományaink szerves részét
képezzék – mondta az alpolgármester, ki két évvel ez-
elõtt épp a nemzeti ünnep tiszteletére tartott ünnepsé-
gen vehette át a dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter
aláírásával ellátott, a Honvédelemért Kitüntetõ Cím III.
fokozatának kitüntetését.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZÍNHÁZI HÍREK

HÕSEINK EMLÉKEZETE

A kulturális területért felelõs alpolgármester hozzátet-
te, hosszan folytathatnánk a sort, kiemelve például a pol-
gármester Hatzel Mártont, a Kralovánszky család tagjait,
vagy épp Kállay Ödönt, aki élelmezésügyi hadbiztos volt,
halálra ítélték, hosszú fogságból kegyelemmel szabadult.
Érdekesség, hogy fia, Kállay Rudolf lett elsõ kórházigaz-

ELÕADÁSOK OTTHON,
VIDEÓTÁRRAL

A Móricz Zsigmond Színház a 2020 novembere és
2021 februárja között összesen több mint kettõszáz-
ezer megtekintést elért online mûsorsorozatait köve-
tõen bejelentette, az újonnan induló online videótár-
programja keretében több korábbi, illetve jelenleg is
repertoáron lévõ produkciójának felvételét teszi online
formában, on demand-jelleggel elérhetõvé. Március
12-tõl Móricz Zsigmond Úri muri címû színmûvének
Szõcs Artur-rendezte nagy sikerû elõadása lesz elér-
hetõ Nagyidai Gergõ, Kuthy Patrícia és a Jászai-díjas
Mertz Tibor fõszereplésével. A darabot a Nyíregyházi
Televízió három kamerával rögzítette és gondos utó-
munkát követõen adta át a színháznak HD minõség-
ben, hogy azok számára is újszerû élményt nyújtsa-
nak, akik az adott elõadásokat élõben korábban már
megnézték. (További részletek: nyiregyhaza.hu.)

A városvezetõk közös koszorúzása 2020-ban
(balról: dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõ, Jászai

Menyhért alpolgármester, dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter és dr. Ulrich Attila alpolgármester)
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ÚJABB VAKCINA-
SZÁLLÍTMÁNY ÉRKEZETT

ZAVARTALAN A BETEGELLÁTÁS

KILENCMILLIÓ FORINTOS ADOMÁNY

KORONAVÍRUS – NEM KERÜLT KÓRHÁZBA OLYAN BETEG,
AKI MEGKAPTA MINDKÉT OLTÁSÁT

A nyíregyházi kórházban nincs
olyan koronavírusos beteg, aki a
második oltás felvétele után bete-
gedett volna meg annyira, hogy kór-

házban kelljen ápolni. Éppen ezért
az egyén felelõssége felbecsülhetetlen

a koronavírus-válság visszaszorításában, ennek legfonto-
sabb eszköze pedig a védõoltások beadása. Többek kö-
zött errõl is beszélt dr. Szûcs Attila fõorvos, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókór-
ház március elsején kinevezett orvosigazgatója.

Az intenzív osztályt is vezetõ fõorvos szerint, ha valaki
elkapta a fertõzést, fontos, hogy idõben forduljon orvos-
hoz, ugyanis már közel egy hete az otthoni terápia része-
ként is elérhetõk a korábban csak kórházi körülmények
között használt antivirális szerek. Ugyanakkor megnyug-
tatott mindenkit, hogy minden intenzív terápiás eljárás,
így például a vértisztításos módszer is már évek óta rutin-
eljárásnak számít a megyeszékhelyen is.

– Március 18-án lesz egy éve, hogy az elsõ ügyeletet
teljesítettük immáron a Covid intenzív részlegeken, ame-
lyek a Covid-betegek ellátására lettek kijelölve. Azt mond-
hatjuk, hogy egy éve a mindennapjaink jelentõs része a

koronavírus-fertõzésrõl, a koronavírus okozta betegségrõl
szól. Kezdetben a legnehezebb az volt, hogy egy ismeret-
len betegséggel álltunk szemben. Nem tudtuk, mire szá-
míthatunk, nem tudtuk milyen gyorsan fog terjedni a be-
tegség, futottunk elõre, hoztunk létre újabb és újabb in-
tenzív egységeket, amelyek a speciálisan koronavírus-
ban szenvedõ betegek ellátására szolgáltak. Mindeköz-
ben fokozatosan alakultak ki azok a szakmai eljárásren-
dek, amelyeket a koronavírusos betegek kezelése során
alkalmazni tudunk. A novemberi, decemberi idõszakban,

a második hullámmal tetõzött, de azt kell, hogy mond-
jam, a harmadik hullám, amely bõ fél hónapja indult,
meghaladta a második hullám maximális esetszámait.
Összességében azonban mindenkit megnyugtathatok,
hogy van elég kórházi ágyunk, aki kórházi kezelést igé-
nyel, azt el tudjuk helyezni. Minden gyógyszer és mû-
szer adott. A legnehezebb dolgunk az elmúlt egy év so-
rán és most is a humánerõforrással van. Ezt is megold-
juk, megoldottuk. Folyamatos átcsoportosítással, a nem
szükséges ellátások leszûkítésével.

Egy több mint 9 millió forint értékû hasi feltáró mû-
szer adomány érkezett a Realtherm Kft. jóvoltából a Jósa
András Oktatókórház sebészeti osztályára. A modern
eszköz segítségével kevesebb asszisztáló orvos jelenléte
szükséges a nagy hasi mûtéteknél.

– 30 éve dolgozunk Nyíregyházán, helyi cégként igyek-
szünk a közösség életében részt venni, többek között a
helyi sportéletet, a kosárlabdacsapatot is támogatjuk rend-
szeresen. Ez az elsõ adományunk a kórház felé, de szeret-
nénk ebbõl hagyományt teremteni, és a jövõben is a segít-
ségükre lenni  – mondta el Márton Zoltán, a Realtherm
Kft. tulajdonosa.

A humánerõforrással való hatékony gazdálkodás élet-
halál kérdés jelen esetben, ezért is tartották fontosnak egy
olyan eszköz adományozását, amellyel kiváltható egy szak-
ember munkája – tette hozzá a cégvezetõ. Dr. Tóth Lajos
Barna, a sebészeti osztály osztályvezetõ fõorvosa kiemelte,
a kórház igényei alapján vásárolta a cég ezt az eszközt.

– A modern eszköz beszerzése rendkívül fontos fejlesztés,
hiszen a nyíregyházi sebészeti osztályon nagy számban vé-

gezzük az elõrehaladott állapotú daganatos betegek sebészeti
beavatkozásait, illetve a hasi érrekonstrukciós mûtéteket.

Az eszköz a mûtéti terület jobb láthatóságát biztosítja

Zavartalan a betegellátás a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórházban. Az
egészségügyi dolgozók döntõ többsége aláírta az orvo-
sok és a szakdolgozók új jogviszonyáról szóló szerzõdést.

– Az integrált intézményünkben az egészségügyi dol-
gozók döntõ többsége elfogadta az új jogviszonyt, en-
nek megfelelõen továbbra is részt vesznek a betegel-
látásban, hiszen ez a választott szakmájuk, ez a hiva-
tásuk. Azt gondolom, hogy az elmúlt idõszak nagyon
nehéz volt számukra, a járvány és a járvány okozta
terhek miatt fáradtak, kimerültek. Ebben a szituáció-
ban kellett dönteniük, de sikerült õket meggyõzni ar-
ról, hogy ez egy új jogviszony és egy új jogállásnak a
kezdete – nyilatkozta dr. Szondi Zita, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktató-
kórház fõigazgatója.

– Ebben az új egészségügyi szolgálati jogviszonyban is
ugyanolyan garanciát tudnak biztosítani a szakemberek
számára, mint korábban – tette hozzá a fõigazgató. Fon-
tos az anyagi elismerés, ezt igyekeznek a továbbiakban is
úgy kommunikálni velük, hogy a szakemberek érezzék, a
pozitív változás folyamatos. Dr. Szondi Zita arról is be-
szélt, hogy az eddig felmerült bizonytalanságokat jelen-
leg sikerült elhárítani.

ezeknél a nagy hasi operációknál, illetve kevesebb asszisz-
táló orvos jelenlétét teszi szükségessé a beavatkozások-
nál, így hatékonyabb humánerõ-kihasználtságot biztosít.

Zavartalanul folynak tovább a védõoltások a Jósa
András Oktatókórház oltópontjain. A Pfizer-BioNTech
Comirnaty-vakcinájából 1170 ampulla (7020 adag), a
Szputnyik V-vakcinából 835, illetve 210 vakcina érke-
zett kedden, amely 4175 elsõ és 1050 második oltás-
hoz elegendõ mennyiséget jelent.
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A TÁVFÛTÉS ÉS A HASZNÁLATI MELEG VÍZ
ELSZÁMOLÁSA EGYSZERRE VAN FOLYAMATBAN

FELÚJÍTÁST, KARBANTARTÁST, ÉS A LEJÁRT OKOSMÉRÕK
CSERÉJÉT TERVEZIK 2021-RE

Több mint félmilliárd forintnyi forrásra pályázik a
Nyírtávhõ Kft. 2021-ben, az év végéig pedig szeretné-
nek lecserélni közel 9 ezer lejárt hitelesítésû okosmérõt
városszerte. A fûtési idõszakot követõen rendszer-kar-
bantartási és -fejlesztési munkálatokat is terveznek
majd a Nyíregyházán 55 éve mûködõ távfûtési szol-
gáltatásban.

A 2020-21-es fûtési idõszak derekán már túl vagyunk,
az elmúlt idõszakban biztonságosan mûködött a távfûtési
rendszer, köszönhetõen a folyamatos felújítási és rend-
szerszintû karbantartási munkálatoknak. Joó László, a
Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója elmondta, az elmúlt
tíz évben nagyon nagy volumenben végezték el ezeket a
feladatokat, pályázati és saját forrásból egyaránt, és en-
nek köszönhetõen nem történt olyan meghibásodás, ame-

lyik lakótelepszintû vagy több napig tartó fennakadást
okozott volna. A fûtési idény tapasztalataiból merítve pe-

A fogyasztók nagy része már visszakapta a fûtés- és
melegvíz-elszámolás során felgyülemlett többletkifizeté-
seit, akinek pedig tartozása volt, annak a ráfizetésrõl szóló
számlát is kiküldték. A 2020-as fûtésszezon átlaghõmér-
séklete a korábbi évekhez képest hûvösebb volt.

A 2020-as év fûtési elszámolási idõszakában két elszá-
molás történik egyszerre. A költségosztó eszközök nélküli
háztartásoké, amelyek alig 3 százalékát teszik ki a távhõvel
fûtött lakásoknak, valamint a használati meleg víz máso-
dik féléves elszámolása is ebben az idõszakban történik.

– Javarészt ezeket a fogyasztóknak már visszautaltuk, il-
letve kimentek azok a csekkek, amelyeken rá kell fizetni.
Az egyenleg minden esetben a fogyasztók részére kedve-
zõen alakult, hiszen míg fûtéselszámolásnál a fogyasztóink
szaldója kb. 6 millió forint, ez azt jelenti, hogy mintegy 27
millió forintot utalunk vissza, és 21 millió forintot kell ráfi-
zetni, nyilván, különbözõ fogyasztóknak. A melegvíz-fel-

használásnál 18 millió forintot fizetünk vissza, és 13-at kell
ráfizetni, ennek a szaldója kb. 5 millió forint – mondta el
Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyvezetõ igazgatója.

HÛVÖSEBB VOLT TAVALY

– Hûvösebb idõszak volt a 2020-as év 2019-hez ké-
pest, amikor 6,7 fok volt az átlagos külsõ hõmérséklet a
fûtési idõszakban, és alig több mint 180 napon kellett
fûteni, eközben 2020-ban sokan még májusban-június-
ban is fûtöttek, az átlaghõmérséklet pedig nem haladta
meg az 5,6 fokot. Ez az egy fokos külsõ hõmérséklet-
különbség mintegy 30 ezer gigajoule többlet energia-
felhasználást jelentett, rendszerszinten – nyilatkozta az
igazgató.

– Ez a használati meleg vízben jelentkezett, hiszen a
pandémia miatt a tavaly tavaszi és õszi fûtési idényben
lényegesen megnõttek a felhasználások, hiszen mindenki
otthon töltötte az idejét, és fûtésben is volt egy kis emel-
kedés.

(Szerzõ: Fehér Attila)

dig már készen van egy karbantartási terve 2021-re, a rend-
szerben újabb felújításokat fognak végezni.

– Ez az egész rendszer szintjén mintegy 250 millió fo-
rintot fog jelenteni, de pályázunk két forrásra is, az egyik
például egy épületenergetikai rekonstrukció lesz, amelyik-
nek már a közbeszerzési eljárása folyamatban van. Ez öt
épületet jelent, ahol korszerûsítés lesz, falak szigetelése
és napelem kerül a tetõre.

– Ezeken túl egy KEHOP, vagyis Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Programra is pályázni fog a tár-
saság, amely mintegy 300 millió forint értékben jelent
majd forrást távfûtési vezetékfelújításra és hõközpont-
építésre – tette hozzá Joó László, a Nyírtávhõ Kft. ügyve-
zetõ igazgatója, kiemelve, hogy ezen kívül a legfonto-
sabb feladatuk idén a lejárt használati melegvíz-mérõk
cseréje lesz.
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24 ÓRÁS ELLÁTÁS A HAJLÉKTALANOKNAK
ELKÉSZÜLT A TOKAJI ÚTI ÚJ EGÉSZSÉGÜGYI CENTRUM

Megyei szinten egyedülálló, hajléktalanokat ellátó
centrumot alakítottak ki a Tokaji úti Albérlõk Háza föld-
szintjén. A folyosó egyik oldalán a háziorvosi ellátáshoz
szükséges helyiségek kaptak helyet, a másik részlegben
pedig a megfigyelõszobák. A háziorvosi ellátás koráb-
ban is elérhetõ volt itt, viszont nem ilyen felszereltség-
gel, és hetente csak 30 órában mûködött, nem pedig a
nap 24 órájában.

– Eddig is volt a hajléktalanoknak háziorvosi ellátás, de
most egy modern, minden szempontból kifogástalan he-
lyet kaptunk ehhez, ahol megvalósítható a folyamatos el-
látás. Ez azért is nyújt többet, mert az orvosi vagy kórházi

ellátás után a hajléktalanok nem tudnak hazamenni a tel-
jes gyógyuláshoz szükséges idõre. Ezt kompenzálja ez az
Egészségügyi Centrum a meglévõ orvosi rendelõvel, és a
másik, most kialakított részleggel, amely 10 ággyal  mû-
ködik majd, a hajléktalanok úgymond lábadozójaként. Itt
kétágyas kórtermekben, étkeztetéssel tudják majd biztosí-
tani a kollégák a hajléktalanok napi ellátását – mondta
Csikós Péter, a nyíregyházi Egészségügyi Alapellátási Igaz-
gatóság vezetõje.

KOMPLEX BERUHÁZÁS
Az Egészségügyi Centrum berendezése, az ágyak be-

szerzése még folyamatban van, a tervek szerint áprilisban
megérkeznek a még hiányzó felszerelések. Az önkormány-
zatnak régi terve volt a centrum kialakítása, a több mint
120 millió forintos fejlesztés egy komplex egészségügyi
beruházás része volt.

– Most egy újabb nagy lépést tettünk az egészségügyi
alapellátás fejlesztése terén. Ebben a projektben a Fenyõ
utcai orvosi rendelõ és védõnõi szolgálat, valamint a Csil-
lag utcai épületegyüttes felújítását követõen, a Tokaji úti
Albérlõk Házában egy, a hajléktalanok 24 órás ellátását
biztosító egészségügyi komplexumot alakítottunk ki. Ez a
fejlesztés, és az ennek nyomán megvalósuló szolgáltatás
a hajléktalan emberek, az õket ellátó szociális intézmé-
nyek és a város szempontjából is kiemelten fontos – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

FOLYAMATOS A FEJLESZTÉS
Az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése Nyíregyhá-

zán – II. ütem” címû pályázatra valamivel több mint 400
millió forintot nyert az önkormányzat. A projektben kor-
szerûsítették az egészségügyi alapellátást biztosító intéz-
mények szolgáltatásait és azok infrastrukturális feltétele-
it. Nyíregyházán több mint száz orvosi praxis mûködik,
ezek közül évek óta egy betöltetlen hely sincs, amihez
nagymértékben hozzájárulnak az ehhez hasonló fejlesz-
tések is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

ELKÉSZÜLT EGY ÚJABB
ISKOLAI SPORTPÁLYA

Dr. Kovács Ferenc polgármester a közös-
ségi oldalán írt arról, hogy – mint ahogyan
azt már korábban is jelezte – új, modern
kézipálya születik a Vasvári gimnáziumban
a Magyar Kézilabda Szövetség Országos
Tornaterem Felújítási Programja keretében,
melynek egy része a kültéri játékterekre
vonatkozik. A kivitelezési munkálatok pe-
dig mostanra be is fejezõdtek, a mûanyag

borítású pálya átadásra kész a 100 száza-
lékos támogatási intenzitású, sikeres pályá-
zat eredményeként és reményei szerint a
járványügyi helyzet enyhülésével április-
ban birtokba is vehetik a diákok. Hasonló
beruházás indul egyébként nemsokára az
Arany gimnáziumban is, sõt, ott a létesít-
mény egy másik pontján szintén folytatják
a fejlesztést.

NYUGDÍJASHÁZ-KORSZERÛSÍTÉS
Elkezdõdött a Csaló közi Nyugdíjas-

ház – az önkormányzat a nyugdíjasok-
nak biztosít itt lakhatást – energetikai kor-
szerûsítése. A program vissza nem térí-
tendõ EU támogatásból valósul meg. Az
újabb beruházás fõ célja a komfortérzet

növelése mellett az energiára fordítandó
költségek jelentõs csökkentése a nyílás-
zárók cseréjével, a homlokzati falak hõ-
szigetelésével, valamint a lapos tetõk hõ-
és vízszigetelésével – ezt szintén a pol-
gármester írta Facebook-bejegyzésében.
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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

pályázatot hirdet
az alábbi munkakör betöltésére:

Munkakör megnevezése: 1 fõ projektmenedzser.

A közszolgálati jogviszony idõtartama: határozatlan idõre (6 hónap próbaidõ kikö-
tésével).

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidõ.

A munkavégzés helye: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 24/2011. (II. 10.) számú
határozattal elfogadott Szervezeti és Mûködési Szabályzata alapján a munkakör
betöltõje által ellátandó feladatok: Közremûködik az európai uniós pályázati lehe-
tõségek feltárásában és elõkészítésében, hazai és nemzetközi támogatási források
igénylésében. Segíti nem önkormányzati szervekkel közös pályázatok elõkészíté-
sét. Nyomon követi a pályázati források felhasználását, figyelemmel kíséri az elszá-
molásokat. Koordinálja a különbözõ fejlesztési célú támogatások pályázatait, speci-
ális szakmai ismereteket igénylõ pályázat készítéséhez, szükség esetén külsõ szer-
vet bíz meg. Segíti a helyi kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos gazdaságszer-
vezési feladatok ellátását. Közremûködik területfejlesztési, térségi feladatok ellátá-
sában. Elemzi és értékeli a projektek végrehajtási tapasztalatait.

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a Közszolgálati tisztviselõkrõl szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelke-
zései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– magyar állampolgárság,
– cselekvõképesség,
– büntetlen elõélet,
– sikeres pályázat esetén vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
– egyetemi vagy fõiskolai szintû diploma,
– EU-s pályázatok elõkészítésében és menedzselésében szerzett tapasztalat.

Elõnyt jelent:
– angol nyelv legalább középfokú ismerete.

Elvárt kompetenciák:
– kiváló szintû szervezõ és problémamegoldó képesség,
– lendületes, motivált, céltudatos személyiség,
– munkabírás, csapatszellem, lojalitás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– fényképes szakmai önéletrajz,
– iskolai és egyéb végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy annak igénylésérõl

szóló igazolás,
– nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A munkakör betölthetõségének idõpontja: az elbírálást követõen azonnal betölt-
hetõ.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az emberi erõforrás me-
nedzsment munkatársai nyújtanak a 06-42/524-567 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikusan, a benyújtandó iratokkal együtt, a humanpolitika@nyiregyhaza.hu

címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
– Nyíregyházi Napló (2021. március 12.)
– Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos honlapja:

www.varoshaza.nyiregyhaza.hu (2021. március 5.)
– Nyíregyháza város honlapja: www.nyiregyhaza.hu (2021. március 5.)

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

RENDKÍVÜLI SZÜNET
AZ ÓVODÁKBAN

AZ ÁLLATOK VÉDELMÉRÕL
TANÁCSKOZTAK

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodá-
si Nonprofit Kft. az új típusú koronavírus
további terjedésének megakadályozása ér-

dekében a 2021. március 16. és 27. kö-
zött meghirdetett Hulladékért virágot ak-
ciót további rendelkezésig elhalasztja.

ELHALASZTJÁK A HULLADÉKÉRT
VIRÁGOT AKCIÓT

A kormány az állatvédelmi törvények
megújításán is dolgozik, elindult a Nem-
zeti Állatvédelmi Program. Nyíregyházán,
a közelmúltban – az országban immár 7.
helyszínként –, Ovádi Péter, az Agrármi-
nisztérium Nemzeti Állatvédelmi Program
megújításáért és végrehajtásáért felelõs
miniszteri biztosa állatvédelmi kerekasztal-
beszélgetést hívott össze. A témák között

szerepelt az állatvédelemhez kapcsolódó
együttmûködési lehetõségek vizsgálata, az
állatokkal foglalkozó civil szervezetek jelen-
tõs támogatása, illetve egy problématérkép
megalkotása is. A beszélgetésen többek kö-
zött jelen volt dr. Ulrich Attila alpolgármes-
ter, Román István kormánymegbízott, dr.
Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ, városunk
országgyûlési képviselõi is.

A köznevelési intézmények mûködését
érintõ egyes veszélyhelyzeti intézkedések-
rõl szóló határozat alapján az óvodákban
2021. március 8-tól rendkívüli szünet lé-
pett életbe. A rendkívüli szünet utáni elsõ
munkanap 2021. április 7. lesz. Addig
azonban a Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata által fenntartott óvo-
dákban biztosított a gyermekek ellátása
kiscsoportos formában.

Felhívják a szülõk figyelmét, hogy az
óvodákban ellátható gyermekek kiscsopor-
tos létszámára tekintettel csak azok vegyék

igénybe a gyermekfelügyeletet, akik a ko-
ronavírus elleni védekezésben dolgoznak,
akiknél mindkét szülõ dolgozik, vagy gyer-
meket egyedül nevelõ szülõ dolgozik és
számára a munkáltatója az otthoni mun-
kavégzést nem tudja biztosítani. Azon gyer-
mekek részére, akik nem veszik igénybe a
gyermekfelügyeletet, az intézményi gyer-
mekétkeztetés a továbbiakban is a megszo-
kott rendben, az osztópontokon történik.

A szülõnek a napközbeni gyermekfel-
ügyelet megkezdése elõtt írásban nyilatkoz-
nia kell arról, hogy a gyermek nem szen-
ved fertõzõ betegségben.
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(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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        Lapunkat az Observer rendszeresen figyeli.

A 115 ÉVVEL EZELÕTT SZÜLETETT
DIENES ISTVÁN EMLÉKÉRE 1.

A városban található emlékjelek szá-
ma megközelíti a négyszázat. Ha ehhez
hozzávesszük azt a közel száz, a lelep-
lezési helyükön különbözõ okok miatt
már nem látható emlékjelet, akkor meg-
állapíthatjuk, hogy a mindenkori város-
vezetés, illetve a kezdeményezõ polgá-
rok javaslatára kb. ötszáz olyan szobrot,
emlékmûvet, emléktáblát, emlékoszlo-
pot és kopjafát helyeztek el, amelyek
többségében várostörténeti események,
azokhoz kapcsolódó személyek, épüle-
tek emlékét õrzik. Hála ezeknek az em-
lékjeleknek, a város olyan, mint egy szí-
nes történelemkönyv: jól olvasva feltá-
rul a város múltjának sok-sok lapja, életre
kelnek azok az emberek, akiknek a kez-
deményezõkészsége, tûrése, tenni akarása és áldozat-
készsége alakította, formálta a „szõke város” históriá-
ját.

Az emlékjelek állításának kezdeményezése mellett
olyan személyekre is szükség volt, akik a város történe-
tének kiváló ismerõjeként, megfogalmazták azok felira-
tait. Ilyen volt Margócsy József, Fazekas Árpád és Dienes
István is, „Nyíregyháza szerelmese”, aki száztizenöt
évvel ezelõtt, 1906. március 4-én született. (Mivel Dienes

életérõl a sorozat korábbi részében
már volt szó, így most az emléktáb-
lák szövegét megfogalmazó tevé-
kenységére fókuszálunk.)

A múzeum raktáraiban porosodó
dobozok közül néhány az õ hagyaté-
kát õrzi. Ezek kinyitásával valóságos
kincsesbánya tárul a város története
iránt érdeklõdõk számára. Kiderül pél-
dául, hogy 1971 júniusában Csallány
Géza, a Szabolcs-Szatmár megyei Ide-
genforgalmi Hivatal vezetõje egy le-
vélben kérte fel Dienest hét felállítan-
dó emléktábla szövegének a megfo-
galmazására. A felkérés szerint táb-
lák elhelyezését tervezték a Szarvas
és a Serház utcára azok nevének az

eredetére utalva, a régi vendégfogadó helyére, a város-
házára egyet Inczédynek és egyet Móricznak, valamint
egyet-egyet Benczi Gyula és Sipkay Barna emlékezeté-
re. A tiszteletdíjat száz forintban állapította meg táblán-
ként. Ezek közül csak az utolsó négy emléktábla való-
sult meg, bár a szöveg mindegyikre elkészült, mint pl. a
képünkön látható Szarvas utcáé is.


