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KINYITOTTAK AZ ÜZLETEK, ÚJRAINDULTAK A SZOLGÁLTATÁSOK
Az oltási folyamat az ünnepek alatt sem állt le, ennek

köszönhetõen pedig keddre elértük a két és fél millió be-
oltottat. Orbán Viktor miniszterelnök ezt követõen je-
lentette be, hogy megkezdõdhet a lépcsõzetes újraindí-
tás, szerdától kinyithatnak az üzletek és újraindulhatnak
a szolgáltatások is.

A védelmi intézkedések lépcsõzetes feloldásának elsõ
fokozatáról szóló jogszabály kedden már meg is jelent a
Magyar Közlönyben, a kormányrendelet április 7-én, szer-
dán lépett hatályba. Ennek értelmében:

– A kijárási tilalom az este 10 óra és reggel 5 óra közötti
idõszakra módosul.

– Az üzletek reggel 5 óra és este 9.30 között lehetnek
nyitva.

– Az üzletek, köztük a március 8. óta zárva tartó üzle-
tek újfajta, négyzetméter alapú szabályok mentén ugyan,
de nyitva lehetnek. Átlagosan 10 négyzetméterenként 1
vásárló lehet az üzletben az új szabályozás szerint.

– A szolgáltatásokkal kapcsolatos ideiglenes védelmi
intézkedések megszûnnek, így kinyithatnak a fodrászok,
kozmetikák és más szolgáltatók.

– A vendéglátó üzletek ugyanakkor továbbra sem nyit-

hatnak ki normál üzemben, csak az ott dolgozók tartóz-
kodhatnak ezekben az egységekben. Csak az elvitelre
alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az eh-
hez szükséges idõtartamig mehetnek be az éttermekbe a
vendégek. A szállodák továbbra sem fogadhatnak ven-
dégeket.

A pedagógusok oltását követõen, ahogyan azt már beje-
lentették, az iskolák és óvodák április 19-én indulnak újra.

A REGISZTRÁCIÓ FOLYAMATOS
A koronavírus elleni vakcinára a regisztráció folyama-

tos a vakcinainfo.gov.hu honlapon. A regisztráltak névso-
rát heti rendszerességgel frissítik és továbbítják a házior-
vosokhoz.

HA SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGÜK
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata – rea-

gálva a lakossági igényekre – segítséget kíván nyújtani mind-
azoknak, akik szeretnének regisztrálni a koronavírus elleni
oltásra, azonban valamilyen ok miatt ez nehézségbe ütkö-
zik. Kérik, hogy akinek segítségre van szüksége, hívja a 06-
42/524-585-ös telefonszámot hétfõtõl csütörtökig 8–16 óra,
pénteken 8–14 óra között.

SZESZÉLYES OLDALÁT MUTATJA ÁPRILIS

Áprilisról azt tartják, hogy szeszélyes és kiszámíthatatlan. Ezt pedig az elmúlt napok
idõjárása alá is támasztja, hiszen egyik nap még a nap sugaraiban fürdõzhetünk, míg
másnap akár hó is eshet, pedig a belvárost már a tavasz hírnökei, a folyamatosan
nyíló tulipánok díszítik. A „nagy virágültetés”, vagyis az egynyári növények kiülteté-
se egyébként május közepétõl várható és egészen június közepéig fog tartani. Az idei
évben is lesznek különlegességek, mint például a sakkfigura alakzatú virágágyás.

HAMAROSAN BEINDULNAK A SZÖKÕKUTAK!
Kétségtelenül az igazi, tartós jó idõt jelzi, amikor már a szökõkutakat is beindítják

Nyíregyházán. Ennek kezdõ idõpontját a NYÍRVV Nonprofit Kft.
általában a Helló Nyíregyháza! rendezvényre szokta

idõzíteni, azonban „az év legvidámabb nap-
ja” idén (is) elmarad. A városüzemeltetõ tár-
saságtól azt az információt kaptuk, hogy így
a Nyíregyházán mûködõ 11 szökõkutat
április 15. és 30. között indítják be, és min-
dennap – többségében – reggel 10 órától

sötétedésig kölcsönöznek majd kellemes
hangulatot az arra közlekedõknek.

NYITNAK A PIACI ÜZLETEK
Figyelembe véve a módosított szabályokat, Nyíregy-

háza polgármestere, dr. Kovács Ferenc a NYÍRVV
Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacokra vonatkozóan arról
döntött, hogy a Búza téri és a Tokaji úti Iparcikk Piacon
ismét kinyithat 2021. április 7. napjától valamennyi üzlet
a hatályos védelmi és járványügyi intézkedések mellett
– derül ki a nyíregyházi operatív munkacsoport Város-
háza Sajtószolgálat által kiadott közleménybõl.

Nem változott, hogy az Autópiac továbbra is zárva
tart, és a Tokaji úti Iparcikk Piac csak szigorú járvány-
ügyi szabályok betartása mellett fogadhatja a vásárlókat.

Ennek értelmében többek között:
– egykapus beléptetés van a Tokaji út irányából,
– a látogatók száma egyidejûleg nem haladhatja meg

a 400 fõt,
– a piac területén kézfertõtlenítõ pontokat biztosítanak,

amelyek kihelyezését az árusoktól is kérik, a társaság a
piac területén naponta fokozott fertõtlenítést végez,

– a vendéglátó tevékenységet folytató üzletek, büfék
nyitva tarthatnak, azonban helyben fogyasztó vendé-
get nem fogadhatnak, a vendéglátóhelyeken – beleért-
ve az üzlet/büfé elõtti területet – csak az étel elvitele
céljából lehet tartózkodni.
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ELHUNYT SZABÓ TÜNDE,
A SZÍNHÁZ ALAPÍTÓ

SZÍNMÛVÉSZE
Mély fájdalommal tudat-

juk, hogy 2021. április 2-án,
életének 76. életévében el-
hunyt Szabó Tünde színmû-
vésznõ és színmûíró, színhá-
zunk Déryné-díjas alapító és
örökös tagja.

Szabó Tünde fõiskolásként
és fiatal színésznõként több
magyar filmben szerepelt,
melyeket követõen 1967-ben
diplomázott a Színház- és

Filmmûvészeti Fõiskolán, Ádám Ottó tanítványa-
ként. Egy évadot a kecskeméti Katona József Szín-
házban töltött. 1968-tól 1973-ig a Pécsi Nemzeti
Színház, 1973 és 1981 között a Vidám Színpad szí-
nésznõje volt.

1981-tõl a nyíregyházi Móricz Zsigmond Szín-
ház tagja, majd örökös tagja. 40 évvel ezelõtt meg-
nyílt színházunk nyitódarabjában, a Csongor és
Tündében Ilmát játszotta.

Színmûíróként Nyíregyházán elõször a Kvantum
Fantom csapdája címû zenés mesejátékát mutatták
be 1982-ben. A zenét és a dalszövegeket Muszty
Bea és Dobay András írták. Születésnapján, 1990.
február 3-án volt a premierje A küszöbön címû szín-
mûvének. Színpadi adaptációit Dosztojevszkij Fel-
jegyzések az egérlyukból és Petõfi Sándor A hóhér
kötele címû regényébõl írta.

1993-ban szakmai munkásságát Déryné-díjjal ju-
talmazták.

Emlékét színházunk égi társulatában hûen meg-
õrizzük!

NEKROLÓG

A Móricz Zsigmond Színház
vezetõsége és társulata

MÁR MAGASODIK AZ EGYHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM
A NÉGYSZINTES ÉPÜLET JÖVÕ PÜNKÖSDRE NYITHAT MEG LEGHAMARABB

Ma már feltûnõ a Bethlen Gábor utcán, a Szent Atanáz
Hittudományi Fõiskola szomszédságában magasodó
Görögkatolikus Egyháztörténeti Múzeum épülete a Kultu-
rális Negyedben. Az újratervezés után tavaly október 2-
án megtörtént az ünnepélyes alapkõletétel, és azóta roha-
mos léptekkel haladnak az építõk a közel másfél milliár-
dos beruházással. Jövõ év pünkösdjén várható a nyitás.

Sokan kérdezik a hívõktõl, mit épít a görögkatolikus
egyház az egykori Salzmann-telken. Kiállítótér, könyvtár,
tanulmányi ház és restaurátormûhely is lesz a többfunkci-
ós épületben, mely a magyarországi görögkatolikus egy-
ház elmúlt 400 évét reprezentáló kincseknek is helyet ad.
Nyíregyháza belvárosában, a Kulturális Negyedben már
az emeleti falak és szerkezeti elemek következnek, majd
májusra várhatóan teljes magasságában mutatkozik meg
az épület. A központi tér négyemeletes lesz, két oldal-
szárnya kétszintes.

TEAHÁZ ÉS MÚZEUMBOLT IS LESZ BENNE

– A földszint az, ami az egyik legizgalmasabb terünk
lesz abból a szempontból, hogy nemcsak a múzeumláto-
gatók, hanem a város felé is egy nyitott közösségi térként
szeretne funkcionálni. A kávé-teaház és a múzeumbolt
bárki számára megtekinthetõ lesz hasonlóképpen, mint a
földszinti idõszaki kiállítótereknek a kiállításai. Tehát ez
egy nagyon fontos ütõere az intézménynek. A központi
épület egy négyszintes múzeumi blokk lesz, ahol kiállító-
tereket, múzeumi irodákat és speciális raktárakat, a leg-
felsõ szinten pedig restaurátormûhelyt alakítanak ki – ma-
gyarázta az épülõ múzeum tulajdonságait dr. Szabó Irén,
a Görögkatolikus Egyháztörténeti Múzeum szakmai ve-
zetõje.

TÖBB ÉVTIZEDE ÕRZÖTT KINCSEK

A háromszor 100 négyzetméteres kiállítótérbe kerülnek
a Görögkatolikus Püspökség épületében több évtizede
õrzött kincsek. Ikonok, ötvös- és liturgikus tárgyak, a szer-

tartások textilkellékei, de a könyvtár kéziratos és nyomta-
tott köteteit is itt helyezik el. A múzeumpedagógiai helyi-
ségben az egyházi évhez, illetve a kiállításokhoz kapcso-
lódó foglalkozásokat tartanak majd. Az egyik kétszintes
szárny lesz a tanulmányi ház, mely a Szent Atanáz Hittu-
dományi Fõiskola képzéseit támogatja.

– 2022 januárjában történik meg a mûszaki átadás,
majd a javítások, változtatások és a belsõ berendezés.
Reményeink szerint jövõ évben, pünkösdre talán meg
tudjuk nyitni a kiállításokat is, hiszen az újonnan vakolt,
még nyers, nedves épületben várni kell néhány hóna-
pot, hogy a mûtárgyakat biztonságosan el tudjuk helyez-
ni. Tehát ezek a tavaszi hónapok a jövõ évben, ilyenkor
már nagyon izgalmasan, a kiállításrendezéssel fognak
telni.

Balázs Mihály Ybl-díjas építész és társa, Török Dávid
világos színû, vakolt külsõt tervezett. A kortárs épület bel-
sõ terei is a XXI. század divatját követik, de egy-egy ele-
mében visszaköszön a görögkatolikus tradícióra jellemzõ
ikonosztázok szerkezete is.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)
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ERDÕSÍTÉS ÉS ERDÕFELÚJÍTÁS ERÕSÍTI A VÁROS TÜDEJÉT
56 EZER KOCSÁNYOS TÖLGY MELLETT TÖBB EZER EGYÉB CSEMETÉT ÜLTET A NYÍRERDÕ ZRT.

Huszonhatezer kocsányos tölgyet és több ezer másfajta
csemetét ültetnek el a Sóstói-erdõben. Tavaly õsszel faki-
termelési munkák zajlottak, az erdõsítés ezután történhet
meg. A felújítással párhuzamosan telepítést is végrehaj-
tott ezekben a napokban a NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi
Erdészete. A város északi-keleti határában, az Igrice-mo-
csár védett területétõl délre, egy korábban gyümölcsös-
ként használt, 3,6 hektáros területen hoztak létre új erdõt
az erdészek – többek között 30 ezer kocsányos tölggyel.

A gépi és a kézi munkaerõre egyaránt szükség van a
Sóstói-erdõben, az erdõfelújítás során több ezer csemetét
ültetnek el. A NYÍRERDÕ munkatársai összesen négy hek-
táron dolgoznak és mivel a Sóstói-erdõt a kocsányos tölgy
jellemzi, így elsõsorban most is tölgyfákat ültetnek.

AZ ÖREG ÁLLOMÁNYOK HELYÉRE
– Tavaly õsszel fakitermelési munkák zajlottak ott, ahol

nagyon öreg volt az állomány. Ezeknek a helyén most er-
dõfelújítás zajlik, ez két kisebb erdõrészletet érint. Az egyik
elég látogatott helyen van, az úgynevezett hármasdombi
nyiladék mellett. A fakitermelést követõen talajelõkészítést
hajtottunk végre, majd elérkezett végre az idõ az erdõfel-
újításra. Egy folyamatot kell biztosítanunk itt, a Sóstói-er-
dõben is ahhoz, hogy unokáinknak is szép erdeik legye-
nek, s egy fõleg tölgy fafajra alapozott erdõbe mehesse-
nek majd kirándulni, kikapcsolódni. S hogy természetvé-
delmi szempontból is megállja a helyét, ahhoz ezeket a
munkákat el kell végezni – nyilatkozta a Nyíregyházi Te-
levíziónak Tölgyfa Gábor, a NYÍRERDÕ Nyírségi Erdé-
szeti Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója.

TÖLGYFÁK ÉS CSEMETÉK
Egy hektár területre közel tízezer csemetét ültetnek,

ekkora állomány biztosítja azt, hogy sikeres legyen az er-
dõsítés. Most összességében 26 000 õshonos kocsányos
tölgy, 3500 vadkörte, 2500 tatár juhar, 1700 gyertyán,
1100 ezüst hárs, 1000 vénic-szil kerül a földbe, a szegé-
lyeken pedig cserjesor kap helyet. A csemeték elültetését
követõen a vadkár megelõzésére szolgáló kerítést is épí-
tenek. Az erdõfelújítás négymillió forintos költségét a Nyír-
egyházi Erdészet elsõsorban más területeken folytatott
eredményes gazdálkodásból származó forrásból finanszí-
rozza. A NYÍRERDÕ-tõl kapott tájékoztatás szerint a jár-

ványhelyzet miatt az elmúlt években rendszeressé vált
önkéntes faültetéseket, illetve közösségi programokat most
nem lehet megszervezni, illetve az iskolás csoportok szá-
mára sem lesznek foglalkozások.

BÕVÜL AZ ERDÕSÜLTSÉG NYÍREGYHÁZÁN
Erdõtelepítést is végrehajtott a napokban a NYÍRERDÕ Zrt.

Nyíregyházi Erdészete. Nyíregyháza északi-keleti határában,
az Igrice-mocsár védett területétõl délre, egy korábban gyü-
mölcsösként használt, 3,6 hektáros területen hoztak létre új
erdõt az erdészek. A terület 2018-ban került a társaság keze-
lésébe, itt egy elöregedett gyümölcsös – almaültetvény –
volt. Az erdõtelepítés során korábban nem erdõ mûvelési
ágú területen alakítottak ki a szakemberek hosszú távon
fás vegetációt, ami számos pozitív ökológiai hatás mellett
a légköri szén megkötésében is szerepet játszik.

ELEGYES-TÖLGYES A TERMÉSZETVÉDELEMÉRT
– Az erdõtelepítést komoly, az erdészeti hatóság által

engedélyezett tervezési munka elõzte meg. A gyümölcsöst
még télen felszámoltuk, ezt a terület elõkészítése követte,
aminek során többek között 180 tonna építési törmeléket
és 1,5 tonna gumiabroncsot kellett elszállítani. A talaj-

MEGÉRKEZETT AZ ÚJABB TANÚSÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA TOP-SZEREPLÉSÉRÕL

DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTER KÖZÖSSÉGI OLDALÁN JELENTEK MEG:

elõkészítésnél tuskózást, egyengetést és mélyszántást haj-
tottunk végre. Az erdõtelepítés során egy elegyes-tölgyest
hoztunk létre, melyet a terület szomszédságában találha-
tó természetvédelmi terület védelme és a talaj adottságai
miatt választottunk. Összességében 30 500 õshonos ko-
csányos tölgy-, 500 hegyi juhar-, 400 vénic-szil-, 400 egy-
bibés galagonya-, 350 fekete nyár- és 350 fekete bodza-
csemetét ültettünk el. A munkát az Agrárminisztérium
koordinálásával, az Innovációs és Technológiai Miniszté-
rium támogatásának segítségével hajtottuk végre – tájé-
koztatott Tölgyfa Gábor.

KLÍMA- ÉS LEVEGÕVÉDELEM,
BIODIVERZITÁS

A NYÍRERDÕ Zrt.-nek kevés lehetõsége van erdõtele-
pítésre, hiszen gazdasági társaságként termõföldet nem
vásárolhat, csak azok az állami területek jöhetnek szóba,
melyeken vagyonkezelõi feladatokat lát el. Az elvégzett
munka nyomán bõvül a térség erdõsültsége, az intenzív
mezõgazdasági mûvelés alól kikerülõ terület hosszú tá-
von pozitív hatással lesz a térségre. Klíma- és levegõvé-
delmi szempontból egyértelmû elõnyökkel jár, növeli az
élõhely biodiverzitását.

ÚJABB TÖBB TÍZEZER FA
NYÍREGYHÁZÁN!

„Az önkormányzattal kiváló partnerség-
ben lévõ NYÍRERDÕ Zrt. Nyíregyházi Er-
dészete erdõfelújítást és erdõtelepítést is
végrehajt a napokban. A korábbi, öreg ál-
lományok helyére két területen is rengeteg
csemetét ültetnek, köztük 26 ezer darab õs-
honos kocsányos tölgyet. Egy másik hely-
színen, a természetvédelmi szempontból is
fontos Igrice-mocsár mellett pedig új, ele-
gyes-tölgyes erdõt hoztak létre egy koráb-
bi, elöregedett almáskertbõl. Mindez a le-
vegõvédelmet, a klímavédelmet és a bio-
lógiai sokszínûséget is szolgálja. Nekik is
köszönet ezért! S természetesen újra kö-
szönet a nyíregyházi magánszemélyeknek,
intézményeknek, vállalkozóknak, hiszen a
polgármesteri fásítási program részeként is
rengeteg fa, bokor, cserje került városunk
földjébe az elmúlt években. Együtt egy még
zöldebb Nyíregyházáért!”

DÍJAK, ELISMERÉSEK NYÍREGYHÁZÁNAK, A NYÍREGYHÁZIAKNAK
Az elmúlt idõszakban is sorra érkeztek a

díjak, elismerések városunkba – ezeket szed-
te csokorba egy Facebook-posztban dr. Ko-
vács Ferenc. A polgármesteri videó apropó-
ja, hogy megérkezett a tanúsítvány arról,
hogy a Financial Times globális felmérésé-
ben megjelent Nyíregyháza, mint a
befektetésösztönzési szempontból feltörek-
võ városok harmadik helyezettje. A másik,
szintén idén átvett elismerés, hogy Nyíregy-
háza kapta meg az Art is Business-tõl a Kul-
turális Turizmus díjat. De 2020-ban újra el-
nyerte az Utazó Magazin Év Turisztikai Vá-
rosa címet Nyíregyháza, valamint – a pan-
démiás idõszak alatt – bekerült városunk az
idegenforgalmi TOP 20-ba a vendégéjsza-
kák száma alapján, noha „tíz évvel ezelõtt
nem voltunk a térképen”. A polgármester
nagy eredménynek tartja a szintén 2020-ban
elnyert Év Marketing Fõvárosa díjat, vala-
mint azt is, hogy egy egyéves felmérés alap-
ján a megyeszékhelyek közül Nyíregyháza

lett a 2. legboldogabb város. Dr. Kovács
Ferenc posztjában így fogalmaz: – Mindez
nemcsak a városvezetés, az önkormányzati
rendszer, hanem mindannyiunk eredmé-
nye, hiszen az odaítélésénél az egész vá-
rost vizsgálták. S azt remélem, az a szlo-
gen, amit nyolc évvel ezelõtt találtunk ki,
hogy „Nyíregyháza többet ad”, már érez-

hetõ mindannyiunk számára. Mert „Nyír-
egyháza többet ad” a fiataloknak, a csalá-
dosoknak, idõseknek, minden nyíregyházi-
nak, valamint az idelátogató turistáknak és
az itt befektetõ vagy befektetni szándékozó
vállalkozóknak is. Ez mindannyiunk közös
eredménye, amirõl tudnunk kell, mert ha
nem tudjuk, büszkék se lehetünk rá.”
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H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)
EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/törvényes
képviselõket, hogy a 2021/2022-es nevelési évre történõ óvodai jelentkezés idõpontja:

2021. május 10-11-12. (hétfõ-kedd-szerda) 7.30–17.30 óra között.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. § (2)

bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2021/2022-es nevelési évre a 2017. szeptember 1. és 2018. augusz-
tus 31. közötti idõszakban született gyermekek beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez az „ÓVODAI JELENTKEZÉSI LAP nyíregyházi önkormány-
zati fenntartású óvodába a 2021/2022. nevelési évre” címû nyomtatványt szükséges
kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvodában be lehet szerezni,
vagy letölthetõ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

A beiratkozáshoz szükséges okiratok: a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), a szülõ személyi azonosító és
lakcímet igazoló hatósági igazolványa (lakcímkártya), sajátos nevelési igényû gyermek
esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben dolgozó szülõtõl,
amennyiben nem a körzetben lakik.

A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az elsõ helyen meg-
jelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülõ/gondviselõ az elektroni-
kus jelentkezési formát választja, e-mailben megküldeni az intézmények részére. Az
elektronikus jelentkezést az elsõ helyen megjelölt intézmény e-mail-címére kell elkül-
deni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail-címe megtekinthetõ a
http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164 oldalon.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvo-
dában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rend-
szerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a szülõ
vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 30 napon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje, melyrõl a szülõt írásban értesíti. A felvételi
kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn belül a
gyermek szülõje/törvényes képviselõje Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõ-
jegyzõjének címzett, de az érintett óvodának megküldött jogorvoslati kérelmet nyújt-
hatnak be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, ha gyermeke az óvoda-
kötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határ-
napját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentési
kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Külföldre távo-
zás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_
tavozas_bejelentese linken elérhetõ elektronikus ûrlap kitöltésével és postai úton törté-
nõ beküldésével tudják teljesíteni.

A szülõ tárgyév május 25. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést
kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró já-
rási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területérõl az óvodakötelezettség teljesítése alóli
felmentést a szülõ által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási Hivatal
Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.) címzett írásban megküldött
vagy személyesen átadott levélben.

Nyíregyháza, 2021. március 29.
Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

FELÚJÍTÁSOK A NYÍRSÉGVÍZ ZRT.-NÉL

Idén is elérheti az 1,4 milliárd forintot
a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. beruházásainak össze-
ge. Felújításokra 890 millió forintot szán-
nak, melybõl Nyíregyházára közel 300
millió forintnyi fejlesztés érkezhet. A mû-
ködési fenntarthatóságra is közel 200 mil-
lió forintot költenek az évben, melynek
része a pandémiás idõszak miatti átszer-
vezés, valamint az elektronikus ügyfélkap-
csolatokra való átállás fenntartása.

Nyíregyházára több mint 200 millió fo-
rintnyi beruházási összeg érkezett pályá-
zatokból. Ezekbõl többek között energia-
hatékonysági felújítást végeztek, intelligens,
energiahatékony és részben dugulásmen-
tes szivattyúkat szereztek be, vagy éppen
automatizálási rendszereket fejlesztettek.

pedig a mûködés fenntarthatóságára köl-
tünk – emelte ki Galambos Sándor, a
NYÍRSÉGVÍZ Zrt. mûszaki vezérigazgató-
helyettese.

SIKERES KAMPÁNY

Galambos Sándor hozzátette, idén is szá-
mos energiahatékonysági pályázaton indul-
tak, több mint 350 millió forint értékben.
Elmondta, a kommunikációs kampányaik
is sikeresek voltak, ebben az évben mini-
mális volt az elfagyott vagy eltört vízmé-
rõk száma, ami annak köszönhetõ, hogy a
felhasználók megfelelõen védekeztek a
fagy ellen. Megjegyezte, ugyanakkor a
pandémiás helyzet miatti védekezés a tár-
saság számára is jelentõs feladatokat ho-
zott.

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ

– A mi munkatársaink is ki vannak téve
annak a veszélynek, hogy felhasználókkal
találkoznak, közterületen végeznek mun-
kát és ilyenkor érintkezhetnek fertõzöttek-
kel. Szerencsére jól tudtuk venni ezeket az
akadályokat, jól felkészültünk, olyan mun-
karendet alakítottunk ki, hogy minél keve-
sebb legyen a fertõzésveszéllyel járó talál-
kozás, így sem a szolgáltatásban, sem pe-
dig a mûködésben nem okozott fennaka-
dást a Covid-helyzet.

Galambos Sándor hozzátette, a NYÍR-
SÉGVÍZ Zrt. már az elsõ hullám idején át-
állt az elektronikus kommunikációra, a sze-
mélyes ügyfélkapcsolat szünetel, a felhasz-
nálókkal leginkább e-mailben és interneten
keresztül kommunikálnak, több munkatár-
sat pedig a telefonos ügyfélszolgálatra cso-
portosítottak át. Ezzel együtt az ügyintézési
és a várakozási idõk azonban nem nõttek.

(Szerzõ: Fehér Attila)

– 2021-ben közel hasonló összeget ter-
veztünk beruházásokra, mint tavaly, ez
megközelíti majd az 1,4 milliárd forintot.
Ebbõl rekonstrukcióra, felújításokra több
mint 890 millió forintot terveztünk, Nyír-
egyháza vonatkozásában ez megközelíti
majd a 300 millió forintot. Ehhez még hoz-
zájön az úgynevezett rendszerfüggetlen
víziközmûelem, ott is több mint 300 millió
forint beruházási összeget tervezünk, foly-
tatni szeretnénk az intelligens szivattyúk be-
szerzését és az irányítástechnikai fejlesz-
téseket. További 180–200 millió forintot

Galambos Sándor

KÖZEL MÁSFÉL MILLIÁRD BERUHÁZÁSRA
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SPORTCÉLÚ TÁMOGATÁSOK 2021-BEN
Január közepén jelentek meg (a Nyíregyházi Napló-

ban is) a sportcélú támogatások pályázati felhívásai. Ak-
kor dr. Kovács Ferenc egy közösségi média posztban
utalt rá, bízik benne, hogy a járványhelyzet enyhülésé-
vel hamarosan visszaállhat a régi rend, „de emellett is
fontos, hogy ebben a nehéz idõszakban se engedjük el a
nyíregyházi sportszervezetek kezét, segítsük mindennapi
mûködési, versenyeztetési kiadásaikat; ösztönözve õket,
hogy a késõbbiekben is aktívan járuljanak hozzá sport-
életünk magas színvonalához, és sikereik által tovább
öregbítsék városunk hírnevét”. Az önkormányzat sport-
referense, Hornyák Enikõ arról tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket, hogy a tavalyihoz képest több pályázat érke-
zett be.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere a Szo-
ciális, Egészségügyi és Sport Bizottság hatáskörében el-
járva döntött a 2021. évi sportcélú támogatásokról és a 7
sportkeretre beérkezett 153 pályázatból 146-ot részesí-
tett támogatásban, összesen 52,54 millió forint összeg-
ben.

DIÁK- ÉS PARASPORT

A városi sportkoncepció irányelvei alapján kiemelt te-
rületként részesült támogatásban a szabadidõ- és diáksport,
valamint a korábbi évben elindult növekedést megtartva
idén is magas a parasportkeret terhére támogatott civil
szervezetek száma. A pandémia miatt a városi intézmé-
nyek sportfeladatait ellátó diáksport egyesületek és isko-
lai sportkörök számára egy csökkentett, 12,6 millió forint
összegû alaptámogatást osztottak ki, tartalékot hagyva
esetleges késõbbi eredményességi jutalmazások és diák-
sport események finanszírozására.

SZABADIDÕSPORT ÉS KIEMELT
SPORTRENDEZVÉNYEK

Szabadidõsport terén közel 7,48 millió forint összeg-
ben a már hagyománnyá vált rendezvények mellett szá-
mos új kezdeményezés megvalósítása is támogatásban
részesült, rendszeres mozgási lehetõséget biztosítva és
nagyban hozzájárulva az egészséges életmódot népsze-
rûsítõ új sportesemények megrendezéséhez is. A helyi
szervezetek aktív közremûködésének köszönhetõen vár-
hatóan az idei év is gazdag lesz országos és nemzetközi

sporteseményekben, melyekre összesen 6 millió forint
támogatást biztosít az önkormányzat. Természetesen
mindezen események a járványhelyzet függvényében és
az elõírásoknak megfelelõen valósulnak majd meg.

EGYESÜLETEK, UTÁNPÓTLÁS

Egyéb versenysportkeret terhére 20 sportszervezet össze-
sen 11,6 millió forint összegû támogatást nyert el, ezzel
segítve a járványhelyzet okozta nehéz körülmények elle-
nére is az egyesületekben folyó magas szintû utánpótlás-

nevelést és városunk hírnevének öregbítését a hazai baj-
nokságokban. Az egyesületek részére biztosított mûködé-
si hozzájárulások mellett a már kiemelt eredményeket el-
ért sportolók számára további támogatásokat ítéltek meg.
Az országos és nemzetközi versenyekre való felkészülés
és részvétel finanszírozása céljából 41 tehetséges nyíregy-
házi sportoló összesen 7,66 millió forint összegben része-
sült sportösztöndíjban, 7 fõ részére pedig további 5 millió
forint összegû támogatás segíti az olimpiai kvalifikáció
megszerzését. A két kereten fennmaradó tartalék az olim-
pián részt vevõ sportolók és edzõik jutalmazása céljából
elkülönítésre kerül.

TÖBB SZÁZ SZERVEZETNEK SEGÍT

– A megítélt támogatások által több száz nyíregyházi
szervezet éves mûködési, versenyeztetési és rendezvény-
szervezési kiadásait segíti az önkormányzat az idei év-
ben, ezáltal is tovább gazdagítva a városi sportéletet. A 
támogatottak értesítése megkezdõdött, a szerzõdéseket
áprilisban kötjük. Bízunk benne, hogy a pandémiás hely-
zet csillapodásával visszatérhetünk a régi kerékvágásba
és a megítélt támogatások által sikeres 2021-es évet zár-
hatunk a sport területén is – fogalmazott Hornyák Enikõ
sportreferens.                                    (Szerzõ: Tarczy Gyula)
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F E L H Í VÁ S
a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (1) bekezdése értel-
mében Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatás-
ban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét
betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév elsõ tanítási napján
kezdõdik.

A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet)
21. § (1) bekezdése értelmében a tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a
gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének állapota elérje az iskolába
lépéshez szükséges szintet.

A gyermek felvételérõl az igazgató dönt.

Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétõl szá-
mított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülõ eljá-
rást indíthat.

Mit kell tudni a 2021/2022-es tanévre történõ beíratásról?

A 2021/2022-es tanítási évre történõ iskolai beiratkozások szervezését – figyelem-
mel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erõforrások miniszterének a 2021/
2022. nevelési, illetve tanévre történõ óvodai, valamint általános iskolai beiratkozás-
ról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli módon szabályozza:

1. Az óvoda és az általános iskola – a járványügyi szempontok figyelembevételé-
vel – beosztást készít a 2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történõ beiratko-
zás idõpontjára vonatkozóan.

A beiratkozás idõpontja: 2021. április 15-16.
2. Óvodába és általános iskolába elektronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/

2022. nevelési évre, illetve tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges
iratok bemutatására az elsõ óvodai nevelési napon, illetve a tanítási év elsõ napján
kerül sor.

A szülõk, gondviselõk a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresõ-
felületen találják meg: https://kir.hu/korzet.

Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tan-
kötelezettségét külföldi nevelési-oktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles
tanuló tanulmányainak külföldön történõ folytatását – a tanköteles gyermek nyil-
vántartása céljából – be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

HIÁBA ÜRÍTI A NYÍRVV NAPONTA A SZEMETES-
SZELENCÉKET, VAN, AKI INKÁBB MELLÉ DOBJA

Örökös probléma, ráadásul nemcsak Nyíregyházán,
hogy amint beköszönt a jó idõ, a városlakók és a turisták
által leggyakrabban látogatott helyeken átveszik az ural-
mat a gyorséttermek papírzacskói, vagy éppen a mûanyag
fagylaltoskelyhek. Hiába vannak szemetesszelencék, min-
dig akadnak olyanok, akik 5–10 métert sem hajlandóak
megtenni azért, hogy megváljanak a hulladékuktól – hív-
ta fel a figyelmet egy évek óta létezõ problémára Di-
csõ Péter, a NYÍRVV Nonprofit Kft. közterület-
kezelési igazgatója, aki hozzátette, pedig a bel-
város frekventált területein a szelencék üríté-
sét és a szórt szemét szedését naponta elvég-
zik a reggeli és délelõtti órákban.

A napokban jelent meg egy poszt a népszerû
közösségi portálon arról, hogy a Kossuth téren
idõnként „papírzacskó hegyek” alakulnak ki, s
ezt aztán sok másik is követte. A témában megke-
restük a NYÍRVV Nonprofit Kft.-t, akik ezeknek a
szemetesszelencéknek a kiürítését végzik. Vála-
szukban elmondták, a belváros frekventált területe-
in, így a Kossuth téren, az Országzászló téren, a Zrínyi
Ilona utca sétálórészén, a Hõsök terén, a Korzó sétányon,
valamint a város nagy forgalmú közösségi helyein (pl.:
Bujtosi Városliget, Barnamezõs beruházás játszótere, Sza-
badság tér, Búza tér, Petõfi tér, Állomás tér stb.), illetve a
turisztikai szempontból általában tömegesen látogatott he-
lyeken (pl.: Sóstófürdõ) a szelencék ürítését és a szórt sze-
mét szedését naponta elvégzik a reggeli és délelõtti órák-

ban. Sajnos azonban a felelõtlen emberi magatartás „nyo-
mai” már a délutáni, esti vagy a munkakezdésünk elõtti,
hajnali órákban is láthatóak ezeken a területeken is.

– Erre most pluszként rásegít az ilyenkor jellemzõ tava-
szias, erõteljes légmozgás, mely akár a szelencékbõl is
képes kifújni a szemetet, és azzal megteríteni a szélzugos
sarkokat. Ilyen például a városháza bejárata is. A gyorsét-
termek környezete különösen „fertõzött” az eldobált cso-

magolóanyagok szempontjából, de ugyanez igaz
a nagy forgalmú játszóterekre, bevásárlóközpon-
tok környezetére, közösségi terekre is – utalt a
problémára Dicsõ Péter.

NEM MINDENKI TALÁLJA MEG

– Tapasztalatunk az, hogy ha 20–30 méteren-
ként van hulladékgyûjtõ szelence – a jó szándékú
városlakó megtalálja azt a szemetével –, de a fele-
lõtlen szemetelõk 5–10 métert sem hajlandóak
megtenni, hogy megváljanak a hulladékuktól.

ÚJ SZELENCÉKET HELYEZTÜNK KI

– Legutóbbi, új szelencéket kihelyezõ akciónkban a
város nagy forgalmú gyalogátkelõihez helyeztünk ki újabb
szemétgyûjtõket nagyrészt a nagykörút csomópontjaiba,
ugyanakkor folyamatosan cseréljük a régi, elhasználódott
szelencéket városszerte újabb, nagyobb befogadóképes-
ségû szemétgyûjtõ szelencékre – tette hozzá.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)



EGÉSZSÉGÜGY

2021. ÁPRILIS 9. 7

JÓ AZ OLTÁSI HAJLANDÓSÁG AZ ÓVODÁKBAN, BÖLCSÕDÉKBEN
Már múlt héten elkezdõdött Nyíregyházán is az óvodai

és iskolai pedagógusok, valamint a bölcsõdei dolgozók ol-
tása. Azok kapják ebben az idõszakban a koronavírus elle-
ni védõoltást, akik március 29-ig regisztráltak. A húsvét
elõtti információk szerint a soron kívül megkezdett oltá-
sok által a nyíregyházi óvodák dolgozóinak 71, míg a böl-
csõdei dolgozók 68 százaléka szerezhet védettséget.

A kormány döntése értelmében az egészségügyi, szociá-
lis dolgozók, a regisztrált idõsek, rendõrök és katonák mel-
lett elkezdõdött a regisztrált óvodai és iskolai pedagógusok,
valamint a bölcsõdei dolgozók oltása is annak érdekében,
hogy az óvodák és iskolák újranyitásával a pedagógusok is
nagyobb védettséggel állhassanak újra munkába. Március
29-ig lehetett önkéntes alapon regisztrálni az óvodai, iskolai,
bölcsõdei dolgozók koronavírus elleni védõoltására.

A DOLGOZÓK JELENTÕS RÉSZE KÉRI

Nyíregyházán az önkormányzati fenntartású óvodák és
bölcsõdék vezetõinek figyelmét dr. Kovács Ferenc polgár-
mester külön levélben is felhívta, hogy dolgozóikat biztas-
sák a regisztrációra és az oltás felvételére. A városi fenntar-
tású óvodák és bölcsõdék dolgozói körében az operatív
munkacsoport által felmért és elemzett adatok alapján ked-
vezõ képet mutat az oltási hajlandóság. A soron kívül meg-
kezdett oltások által a nyíregyházi óvodák dolgozóinak 71,
míg a bölcsõdei dolgozók 68 százaléka szerezhet védett-
séget. A védõoltások beadása április 1-jén kezdõdött.

ELSÕ A BIZTONSÁG

Rajner Judit, az Eszterlánc
Északi Óvoda Kerekerdõ Tagin-
tézményének óvónõje a Nyír-
egyházi Televíziónak múlt csü-
törtökön nyilatkozott, miután
megkapta az oltást. Azt mond-
ta, számára és a kollégái számá-
ra is fontos a biztonság, ezért
mindenki felveszi az oltást az

MEGERÕSÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI
ALAPELLÁTÁS

Az egészségügyi alapellátás szerepe a jelenlegi hely-
zetben felértékelõdik, ezért is támogatja Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata az alapellátásban köz-
remûködõk munkáját. Jelenleg az oltásszervezéshez kap-
csolódó adminisztrációs munkák elvégzéséhez 20 felnõtt
háziorvos igényelt az önkormányzattól segítõket. Remé-
nyeik szerint a háziorvosi rendelésre és az oltás beadásá-
ra fordítható idõt növelheti az oltási regisztráció érvényes-
ségéhez kapcsolódó telefonos tájékoztatásuk. Ilyen kér-
désekkel a háziorvos helyett az önkormányzat Szociális
és Köznevelési Osztályát kereshetik a már ismertetett te-
lefonszámon.

Az önkormányzat által mûködtetett 24 órás felnõtt há-
ziorvosi ügyeleti ellátás is az egészségügyi alapellátást, a
háziorvosok munkáját segíti, erõsíti. A nappali ügyelet
megszervezésével több kapacitás jut a praxisban ellátott
betegekre, feladatokra, illetve a járványügyi feladatok el-
végzésére.

(Szerzõ: Fehér Attila)

TÖBB SZÁZ MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ RÖNTGENKÉSZÜLÉK
ÉRKEZETT A KÓRHÁZBA

Új röntgengép érkezett a Jósa András Oktatókórház
Kardiológiai Osztályának Hemodinamikai Laborjába. Az
eszközt alapvetõen szívvizsgálatokra és -beavatkozások-
ra tervezték. A gép több száz millió forintba került, a
kórház európai uniós forrásból valósította meg a fejlesz-
tést, egy határon átnyúló projekt keretében.

– Egy röntgen átvilágító eszközt vásároltunk, aminek a
segítségével a szív ereit lehet vizsgálni, diagnosztizálni,
illetve akut esetben az infarktus ellátásában is részt tu-
dunk ezzel venni – magyarázta dr. Szondi Zita, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Ok-
tatókórház fõigazgatója.

AZ INFARKTUSOS HALÁLOZÁST FELÉRE
TUDJÁK CSÖKKENTENI

Magyarországon 21 szívkatéteres laboratórium mûkö-
dik, ami az akut szívinfarktus ellátására hivatott, ezáltal
az infarktusos halálozást a felére tudják csökkenteni, ha
katéterterápiával megnyitják az elzáródott koszorúeret.
Ezért is fontos, hogy ezzel az új eszközzel gazdagodott az
intézmény.

– Ez egy úgynevezett combo röntgenkészülék. Azért
combo, mert alapvetõen a szívvizsgálatokra és -beavat-
kozásokra tervezték, de ugyanakkor más erek vizsgálatá-
ra is alkalmas. Az ilyen érvizsgálatok általában a radioló-
giai osztályokon történnek, de ezen a készüléken egyszer-
re, itt is megvalósítható. Tehát azt reméljük, hogy a szív-
betegeinknél amennyiben például nyakiütõér-vizsgálat
vagy akár -beavatkozás szükséges, netán az alsó végtag

érszûkületet kell vizsgálnunk, akkor ezen a gépen tökéle-
tesen el lehet végezni, hiszen a szoftvere és a technikai
kialakítása erre tervezõdött – emelte ki dr. med. habil.
Kõszegi Zsolt, a III. Belgyógyászati Osztály osztályvezetõ
fõorvosa.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egye-
temi Oktatókórház eszközparkja folyamatosan bõvül és
modernizálódik, megfelelve a XXI. század elvárásainak.
A vezetõség minden forrást és lehetõséget kihasznál a fej-
lesztések megvalósítására.

– Azt mondhatom, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház eszköz-

parkja bármelyik területet is nézzük, megfelel a kor kö-
vetelményeinek. Minden osztályon és laborban rendel-
kezünk elegendõ, magas színvonalú eszközzel. Termé-
szetesen ez nem jelenti azt, hogy nincs szükségünk újab-
bakra. Az egészségügy területén az innováció hihetet-
len léptekkel halad, a gépek és eszközök fejlesztése
rendkívül gyors. Minden területen újabb eszközök és
gépek jelennek meg és mi igyekszünk haladni a korral
– mondta el dr. Szûcs Attila, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház orvosigaz-
gatója.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

intézménybõl. – A Pfizert kaptam, minden rendben volt, nincs
semmilyen tünetem, az oltás pedig fájdalommentes volt.
Fontosnak tartottam, mert elsõ a biztonság, nekünk és a gye-
rekeknek is, hogy minél hamarabb vissza tudjunk lépni a
hétköznapokba, teljes létszámmal. Nagy örömmel vettük,
hogy az intézményvezetõ tájékoztatott minket a vakcina-
oltás lehetõségérõl, és mindenki regisztrált, mi ezt mind-
annyian fontosnak tartjuk.

SEGÍTSÉG A REGISZTRÁCIÓBAN
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata to-

vábbra is segítséget nyújt mindazoknak, akik szeret-
nének regisztrálni a koronavírus elleni oltásra, azon-
ban valamilyen ok miatt ezt nem tudják megtenni.
Akinek segítségre van szüksége, továbbra is hívhatja
a 06-42/524-585-ös telefonszámot hétfõtõl csütörtö-
kig 8–16 óra között, pénteken 8–14 óra között. Április
elsejétõl a 06-42/524-585-ös telefonszámon nemcsak
a vakcinaigény iránti regisztrációban, hanem a regiszt-
ráció érvényességének ellenõrzésében, lekérdezésé-
ben is segítséget nyújt az önkormányzat a lakosság
részére. Elsõsorban azoknak lehet ez segítség, akik
nem rendelkeznek internet-hozzáféréssel.Rajner Judit
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(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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EPIZÓDOK A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS
TÖRTÉNETÉBÕL 1.

Ha a város közösségi közlekedésének történetére gon-
dolunk, akkor elsõként a villamos jut eszünkbe. Sokak-
nak kellemes emlékük kapcsolódik a várost átszelõ csi-
lingelõ villamoshoz, így azt nosztalgiával emlegetik, de
talán vannak olyanok is, akiknek a buszközlekedéshez
kötõdnek hasonló élményeik.

A villamoskocsik 1911-tõl 1969-ig álltak a városla-
kók szolgálatában. A két világháború közötti idõben is
elsõsorban ezt a közlekedési módot vették igénybe, ha
a város egyik részébõl el akartak jutni a másikba, illetve
egyénileg a fiákertaligákat és a taxikat használták. A
Nyírvidék lapjain 1921-ben bukkan fel az elsõ híradás
a „Nyíregyházi Autóbuszvállalatról”. E vállalkozás ke-
retében elsõsorban a megyeszékhelyt igyekeztek össze-
kötni a környezõ településekkel, így pl. Balkánnyal,
Nagykállóval, Nyírbátorral, Újfehértóval. Ezek a Koro-
na szálló elõl induló „vidéki” járatok általában napon-
ta, illetve bizonyos helyekre csak hetente egy alkalom-
mal indultak oda-vissza rendszerben. A vállalat alkalmi
utakat is hirdetett, mint pl. a dombrádi vásárra.

Nagy jelentõséggel bírt, amikor Fekete Vilmos szege-
di autókarosszéria-gyártó Oravetz Ferenc helyi vállal-
kozó bevonásával, 1926-ban engedélyt kapott a keres-
kedelmi minisztertõl egy Nyíregyháza–Büdszentmihály–
Hajdúnánás között rendszeresen közlekedõ autóbusz-
járat megindítására. Mindketten részt vettek azon az
október 16-án megejtett próbaúton, amelynek részese
volt többek között Szohor Pál fõjegyzõ és Kardos István

kultúrtanácsnok is. A Szegedrõl érkezett, világossárga
színû autóbusz gépalkatrésze a francia Latil-gyárban
készült, míg karosszériája a szegedi vállalkozó érdeme.
Az utat 50 perc alatt megtevõ gépjármûrõl elismerõen
nyilatkozott a Nyírvidék újságírója is: „Nemsokára meg-
szokjuk, nélkülözhetetlennek érezzük az új közlekedé-
si eszközt, amellyel Nyíregyháza egy lépéssel ismét
elõbbre került a naggyá fejlõdés útján”. Továbbá: „Az
autóbuszközlekedés megindulása rendkívül jelentõs
Nyíregyháza személy- és áruforgalmának fokozódása,
piacának fellendülése szempontjából és csak örömmel
üdvözölhetjük városunkban”.

Latil autóbuszok 1927-bõl (kép: Pesti Napló)


