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MOBILTELEFONSZÁMOKON IS ÉRDEKLÕDHETNEK
A Jósa András Oktatókórház Covid-intenzív részlegein ápolt hozzátartozóik állapotá-

ról mobiltelefonszámokon is érdeklõdhetnek, az alábbi módon: 1. Kérik, elõször tovább-
ra is a 06-42/599-700-as központi telefonszám 1274-es vagy 5555-ös mellékét hívják,
ahol tájékoztatni tudják önöket arról, hogy melyik Covid-intenzív részlegen ápolják hoz-
zátartozójukat. A 1274-es mellék 0–24 óráig, az 5555-ös mellék munkanapokon 7.30–
15.00 óra között hívható. 2. Az egyes Covid-intenzív részlegekhez kapcsolódó mobilszá-
mok (COVID ITO – Belgyógyászati Tömb (citromsárga): Gasztroenterológia (2. emelet)
06-20/509-7976, Gasztroenterológia SubITO (2. emelet) 06-20/509-2765, Angiológia (2.
emelet) 06-20/509-5427, Felnõtt infektológia (3. emelet) 06-20/509-5759, Gyermek
infektológia (3. emelet) 06-20/509-6732, COVID BEL ITO-CVC (2. emelet) 06-20/
507-2362, COVID ITO V. Egynapos sebészet 06-20/506-3327. Felhívják figyelmüket,
hogy ezek a mobilszámok csak 13 és 15 óra között érhetõek el!

JÖVÕ AUGUSZTUSIG TART A TISZAVASVÁRI ÚTI FELÜLJÁRÓ FELÚJÍTÁSA
Dr. Kovács Ferenc polgármester még múlt hét csütör-

tökön jelentette be Facebook-oldalán, hogy elindul a
Tiszavasvári úti felüljáró felújítása, hétfõn pedig kezde-
tét is vette a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházása,
amihez elsõ körben az ideiglenes forgalomtechnika ki-
építését kezdhették el a szakemberek. Tavaly õsszel de-
rült ki, hogy a kormányzat biztosítja az ehhez szükséges
forrást, az önkormányzat kérésének megfelelõen szélesí-
tik és gyalog-kerékpárúttal is bõvítik a mûtárgyat. A mun-
kavégzés ideje alatt a közlekedõk irányonként 1-1 for-
galmi sávot használhatnak.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. tájékoztatása szerint a
munkálatok során a szakemberek teljes körûen felújítják
a hídszerkezetet, valamint egyes tartószerkezeti részek erõ-
sítésérõl és cseréjérõl is gondoskodnak. A hídrehabilitáció
részeként a meglévõnél szélesebb kerékpáros átvezetésre
is alkalmas járdaszegélyek, új szigetelés- és burkolati rend-
szer, új korlátok és vizsgálólépcsõk, rézsûburkolatok épül-
nek, valamint elkészül a meglévõ betonfelületek teljes körû

javítása és a közvilágítási rendszer felújítása is. A hídfel-
újítás megvalósításához elengedhetetlen vasúti beavatko-
zások is részét képezik a munkának.

FOLYAMATOSAN FENNTARTJÁK A FORGALMAT

A felújítást a közúti forgalom folyamatos fenntartása
mellett végzik a szakemberek. A kivitelezõ a munkavég-

zés teljes idõtartama alatt biztosítja irányonként az egy-
egy forgalmi sávot, valamint egy oldalon a gyalogos köz-
lekedést. Ez alól kivétel csak éjszaka lehetséges rövidebb
idõszakra vonatkozóan, ilyen munkafázis például a híd-
gerenda be- és kiemelése lesz.

Az átfogó munkálatok elõreláthatóan 2022 augusztu-
sában fejezõdhetnek be.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri a közleke-
dõket, hogy a torlódások hosszának minimalizálása
érdekében kellõ idõben és egymást segítve sorolja-
nak be a forgalmi sávba. Továbbá a szakemberek fel-
hívják a figyelmet, hogy a munkaterület környezeté-
ben fokozott óvatossággal, a sebességkorlátozás be-
tartásával közlekedjenek.  A közlekedõknek ajánlott
még indulás elõtt tájékozódniuk a korlátozáshoz,

munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi hely-
zetrõl a társaság Útinform szolgálatánál, a  www.utin-
form.hu  weboldalon, de érdemes navigációs, közös-
ségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az opti-
mális útvonalukat megtervezhessék. A szakemberek
a közlekedõk türelmét és megértését kérik a felújítá-
si munkák idejére, a beavatkozásokat az õ érdekük-
ben végzik.

FOKOZOTT ÓVATOSSÁGGAL KÖZLEKEDJENEK!

TAVASZ NYÍREGYHÁZA SZÍVÉBEN

Éled a  természet  és mi is arra vágyunk, hogy beszívjuk a friss  tavasz  illatát, érezzük a
nap melengetését. Nyíregyháza utcái, terei már virágba borultak, és úgy tûnik, az idõjá-
rás is kezdi az évszaknak megfelelõ arcát mutatni.
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SEGÍTENI KELL A MOZGÁSGAZDAG ÉLETMÓDOT
A koronavírus ellen az egyetlen eszköz a kezünkben

az oltás – hangsúlyozta szerkesztõségünknek dr. Szabó
Tünde államtitkár, aki mindenkit arra kér, regisztrálja-
nak, és vegyék fel az oltást, hiszen csak így tudjuk ma-
gunk és környezetünk egészségét megóvni. Nyíregyhá-
za országgyûlési képviselõje a városi sportfejlesztések-
rõl és sikerekrõl is nyilatkozott, kiemelve a nemrég elké-
szült sportparkokat, melyekkel közelebb lehet vinni a la-
kossághoz az egészséges életmódot szolgáló, ingyenes
és sérülések kockázata nélkül használható fitnesz-
eszközöket.

Az Európai Unió átlagának kétszerese a koronavírus
ellen beoltottak száma Magyarországon, ami a fokozatos
újranyitás alapja a jövõben – hangsúlyozta dr. Szabó Tün-
de a Nyíregyházi Televíziónak adott interjújában. Az ál-
lamtitkár hozzátette, a vírus ellen az egyetlen eszköz a
kezünkben az oltás, így mindenkit arra kér, regisztrálja-
nak, és vegyék fel az oltást. Szerinte csak így tudjuk ma-
gunk és környezetünk egészségét megóvni, a súlyos meg-
betegedéseket megelõzni, s a harmadik hullámot kezel-
ni. Az országgyûlési képviselõ arra is rámutatott, fiatalok
is súlyosan meg tudnak betegedni, s nehéz a kórházi dol-
gozók helyzete, akiknek sokat köszönhetünk.

„JÓL DÖNTÖTT A KORMÁNY”
Úgy látja: az is fontos, hogy a kormány elõrelátóan

kezeli a helyzetet. – Az elmúlt idõszakban nagyon hamar
érzékelte a magyar kormány, hogy nem érkeznek úgy az
unióból azok a vakcinák, amelyeket megígértek, így a
keleti országokból rendelt vakcinákkal tudta segíteni az
itt élõket. Ez egy nagyon jó döntés volt, és ennek köszön-
hetõ a több mint hárommillió ember beoltottsága itt, Ma-
gyarországon, amely már azt tudja eredményezni, hogy
a fokozatos nyitások elkezdõdtek – mondta dr. Szabó
Tünde.

FONTOS A MEGBECSÜLÉS
Pont a pandémiás helyzet miatt nem tudta átvenni

március 15-én, az Emberi Erõforrások Minisztériumában

a nyíregyházi 4 for Dance csapata azt az elismerõ okle-
velet, amit így a tárca államtitkáraként, egyben városunk
országgyûlési képviselõjeként dr. Szabó Tünde adott át a
napokban dr. Kovács Ferenc polgármesterrel együtt a
Krúdy teremben. A képviselõ kiemelte, fontos megbecsülni
azokat, akik értünk, a magyar kultúráért dolgoznak, s
különösen jó érzés, nagy dolog számára, ha itt élõkkel
tudja ezt megtenni.

RÖPLABDASIKEREK ÉS LEHETÕSÉGEK
Az államtitkár az elmúlt idõszak nagy sportsikerét, a

Fatum Nyíregyháza nõi röplabdacsapat Magyar Kupa és
bajnoki címét is kiemelte. – Nagyon gratulálok a lányok-
nak, és természetesen polgármester úrnak, hiszen ez az õ
sikere is. Tény, hogy Nyíregyházán mindig is nagy ha-
gyománya volt a röplabda sportágnak. Nagyon jó szak-
embereink vannak, látszik az utánpótlás-nevelésen, él-
sportban, milyen szinten vagyunk. Fontos hangsúlyozni,
hogy immár három éve a TAO-s látvány-csapatsportágak
körébe tartozik a röplabda és óriási lehetõségeket tudunk
biztosítani ezáltal a sportágnak – tette hozzá.

KÖZELEBB A LAKOSSÁGHOZ
Az államtitkár kiemelte, hogy az egészséges, mozgás-

gazdag életmódot azzal is szeretnék elõsegíteni, hogy
közelebb viszik a lakossághoz az eszközöket. Ennek ré-
szeként készült el az utóbbi hónapokban, több városrész-
ben 9 új sportpark, melynek eszközeit szabadon, ingye-
nesen, sérülés kockázata nélkül használhatják a nyíregy-
háziak, korosztálytól függetlenül.

MEGÚJULÓ JÁTÉKTEREK
Emellett folyamatosan látogat el városi iskolákba, in-

tézményekbe, s igyekszik segíteni az infrastruktúra fej-
lesztésében, hiszen még mindig vannak a ’70-es, ’80-as
évekbõl ránk maradt fedett és kültéri létesítmények egy-
aránt. Ezek részeként újult meg most a Vasvári gimnázi-
umban és az Arany iskolában a kézilabdapálya, olyan
körülményeket teremtve, amikkel ott lehet tartani a fiata-
lokat. Szerinte nem mindegy ugyanis, hol, milyen feltéte-
lek között edzenek, ez kihat a késõbbi élsportra is. Az
Arany iskola tanuszodájának fejlesztése is folytatódik, ahol
annak idején, késõbbi olimpikonként õ maga is rótta a
métereket. Egy aktualitást is érintett sportvezetõként-nyír-
egyháziként: gratulált Hatházi Dórának, aki a május kö-
zepi, budapesti Európa-bajnokságon fogja képviselni ha-
zánkat és városunkat.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

SZABADTÉRI KÉZIPÁLYÁT KAPOTT AZ ARANY
Megvalósult a Magyar Kézilabda Szövetség Orszá-

gos Tornaterem Felújítási Programja keretében az
Arany iskola szabadtéri kézilabdapályája – jelentet-
te be szerdán dr. Kovács Ferenc polgármester a
Facebook-oldalán. Amellett, hogy modern, mûanyag
borítású a játéktér, nagyon látványos is a színes bo-
rítással, palánkrendszerrel, kerítéssel, labdafogó há-
lóval.

– Nemrégiben a Vasvári gimnáziumban fejeztünk be
egy hasonló beruházást, ez a mostani bruttó 58 millió
forintból valósult meg. Fontos hozzátenni, hogy itt, az
Aranyban ezzel párhuzamosan zajlik a tanuszoda fej-
lesztésének második üteme, idén a tavaly modernizált
medencetér elõtti közlekedõrész és az uszodai öltö-
zõk teljes körû rekonstrukciója zajlik.
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NAGYSZABÁSÚ ÚTÉPÍTÉS – 18 UTCA ASZFALTBURKOLATOT KAP
Elkezdõdik az ötmilliárd forintos útépítés elsõ üteme

Nyíregyházán. Az elsõ szakaszban 18 utca kap szilárd
burkolatot, várhatóan október végére. A program teljes
keretét az elõzetes tervek szerint 2022 év végére sikerül
felhasználni.

Folyamatos az utak javítása, korszerûsítése és aszfalto-
zása Nyíregyházán, egyre több szakasz kap szilárd burko-
latot. 2020 novemberében jelent meg az a döntés, hogy a
kormány hazai forrásból ötmilliárd forintos támogatást ad a
városnak további utak felújítására. Ennek az az elõzmé-
nye, hogy az önkormányzat minden évben jól gazdálko-
dott, így 2013-tól a tartalékok egy részébõl az utak aszfal-
tozásához szükséges kiviteli terveket tudott megrendelni.

– A szigorú és eredményes gazdálkodásnak köszönhe-
tõen 2013-tól minden évben a tartalék egy részét arra for-
dítottuk, hogy újabb utak aszfaltozásához szükséges kivi-
teli terveket rendeltünk meg és fizettünk ki. A kormány
ezt az elõkészítõ munkát értékelte és támogatta. Most az
elsõ ütemben elkezdõdhet 18 utcában a kivitelezés, több
mint 1 milliárd forint értékben. A következõ héten meg-
történnek a munkaterület-átadások. S mivel több kivitele-
zõ dolgozik majd az egyes csomagokon, több helyszínen
indulhat egyszerre az útépítés. Várhatóan október végére
ezek az utcák már aszfaltosak lesznek. Természetesen foly-
tatjuk a programot, szeretnénk minél hamarabb elindítani
a további ütemeket is annak érdekében, hogy a jövõ év
végéig mind az 5 milliárd forint támogatást útépítésre tud-
juk fordítani  – emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

Az elsõ ütemben földútból szilárd burkolatú asz-
faltos út épül 18 utcában, melyek az alábbiak: Ge-
rely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc, Hegedû
utca, Tallér köz, Hatház, Szamóca utca, Thököly-Törzs
utcát összekötõ út, Hadobás sor, Szamos, Ereszalja,
Szarka, Hajlás, Fõzde és Fenyõ utca.

RÖVIDESEN KEZDIK A MUNKÁT
Az ötmilliárd forintos projekt elsõ ütemének közbeszer-

zése lezárult, április 19-én aláírták a szerzõdéseket a kivi-
telezõkkel a városházán. A több mint egymilliárd forintos
elsõ csomagban 18 utcában épülhet földútból szilárd bur-
kolatú aszfaltos út. A kivitelezés idõtartama a munkaterü-
let átadásától számított 6 hónap.

RENGETEG A LAKOSSÁGI JAVASLAT
Az önkormányzat a lakosságot is megszólította az út-

felújítás kapcsán, a nyiregyhaza.hu-n egy külön banner is
megjelent, ezen keresztül várták a javaslatokat. Az elmúlt
években számos lakóutcát újítottak fel vagy építettek a
városban. Az eddigi beruházások sikerességét azon ingat-
lantulajdonosok, lakóközösségek összefogása tette lehe-
tõvé, ahol a közösség együttmûködve a várossal, az út-
építéshez szükséges szabályozással érintett területet térí-
tésmentesen átadta az önkormányzat részére, biztosítva

ezzel a fejlesztéshez, útépítéshez és közmûáthelyezések-
hez szükséges területeket.

– Ez nagyon fontos, mert egyrészt kiviteli terv kell, hogy
a közbeszerzést el tudjuk indítani, másrészt a terület biz-
tosítására van szükség. Erre akkor van lehetõség, ha egy
utcában mindenki akarja és minden lakó átadja az önkor-
mányzatnak ingyen azt a kis sávot, ami az útépítéshez
kell. Március 31-ig nagyon sok bejelentés, kezdeménye-
zés érkezett hozzánk, amelyekbõl a tervek szerint a jövõ-
ben újabb aszfaltos utak épülhetnek majd – tette hozzá a
polgármester.

JÖVÕ HÉTEN KEZDENEK
A tervek szerint jövõ héten átveszik a kivitelezõk a

munkaterületeket és elindulnak a beruházások, amelyek
várhatóan október végéig be is fejezõdnek. Az ötmilliárd
forintos program keretét 2022 év végére sikerül felhasz-
nálni, ha minden az ütemterv szerint tud haladni.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Hétfõn a városházán írták alá a kivitelezõi szerzõdést

ÉPÜL AZ ÚJ KÖRFORGALOM A KÁLLÓI ÚT – TÜNDE UTCA CSOMÓPONTBAN
Dr. Kovács Ferenc polgármester közösségi oldalán je-

lentette be, hogy a munkaterület átadásával kezdetét vette
a forgalmas keresztezõdés átalakítása a Nemzeti Infrast-
ruktúra Fejlesztõ Zrt. beruházásában, valamint a KE-VÍZ
21 Zrt. kivitelezésében, melynek során négyágú körfor-
galom valósul meg, minden ágán átkelõhelyekkel a gya-
logosok és kerékpárosok számára.

A projektben a régi buszmegálló helyett új buszöböl
születik, s a modernizáció része a csapadékvíz-elvezetés
megoldása és a közvilágítási hálózat átalakítása. A beru-
házást az önkormányzat a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesz-
tõ Zrt.-vel közös konzorciumban, uniós forrásból valósítja
meg, a várható befejezés 2021 szeptembere.

– Ezzel egy újabb biztonságos csomópont születik Nyír-
egyházán, folytatva stratégiánkat, melynek során például
csak tavaly három új körforgalom épült a városban, kettõ
Örökösföldön, egy a Korányi–Csaló köznél – olvasható
bejegyzésében.

CSERJÉKET IS ÜLTETNEK

A NIF szerkesztõségünkhöz eljuttatott tájékoztatása sze-
rint a beruházás részeként:

– négyágú körforgalom valósul meg, a Nyíregyháza,
Kállói út – Tünde utca keresztezésében, a 4911. j. Nyír-
egyháza–Nyírbátor összekötõ út 3+420 km szelvényben.

– A körforgalmú csomópont környezetében gyalogos-
és kerékpárutat alakítanak ki, minden ágán átkelõhelyek
létesülnek.

– A projekt kivitelezésével érintett Kállói úti meglévõ
buszmegállóját elbontják, új buszöblöt alakítanak ki.

– A tervezett csomópont csapadékvíz-elvezetését a
meglévõ és tervezett víznyelõaknákkal a meglévõ csapa-
dékcsatorna biztosítja majd.

– A projekt megvalósítása kapcsán kiváltásra kerül vil-
lamos hálózat, gázelosztó vezeték és ivóvízvezeték.

– Új közvilágítási hálózatot építenek ki, a tervezett kör-
forgalmi csomópont, valamint a gyalogos- és kerékpárút
megvilágítása érdekében.

– A körforgalom területén 520 db cserjét ültetnek el.

FORGALOMKORLÁTOZÁSOK A KÖRNYÉKEN

A Kállói út – Tünde utcai csomópontban a kivitelezés
teljes idejére a Tünde utca északi és déli ágát teljes útzárral
lezárják mind a közúti, mind a kerékpáros forgalom vonat-
kozásában. Ennek értelmében a Tünde utca lezárása miatt
a közlekedõk nem tudnak kihajtani a Tündérõl a Kállói útra,
sem befordulni a Tündére a Kállóiról, valamint az itt kijelölt
gyalogátkelõhelyet is megszüntetik.

A gyalogosok és a kerékpárosok a Kállói utat legköze-
lebb a Kökény utcánál lévõ kijelölt gyalogátkelõhelyen

tudják szabályosan és biztonságosan keresztezni (~250 m
a Tünde utcától). Az autósok a Tünde utca déli oldalán a
Lujza és az Alma utcák érintésével tudnak kerülni, a Tün-
de utca északi oldaláról pedig a Számadó és az Elsõházhely
utcán keresztül lehet a Kállói útra kijutni és a belváros,
vagy Nagykálló irányába kifordulni.

A Kállói úton a közlekedés mindkét irányban biztosí-
tott, a kivitelezés elõrehaladtával jelzõlámpás forgalom-
irányítás mellett. A Kállói úton a Tünde utcai csomópont
közelében lévõ buszmegállópár a kivitelezés ideje alatt
nem használható.

Az ideiglenes forgalomtechnikai változások miatt, ké-
rik, kísérjék figyelemmel és tartsák be a kihelyezett közúti
jelzõtáblákat, ne megszokás szerint közlekedjenek. A ki-
vitelezés ideje alatt megnövekedett menetidõvel kell szá-
molni.
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JÖVÕ ÉV VÉGÉRE ELKÉSZÜLHET A JÉGKORSZAK AZ ÁLLATPARKBAN
3 milliárd 200 millió forintos plusztámogatást biztosít a

kormány a Nyíregyházi Állatpark Jégkorszak nevet viselõ
beruházásához. Az elmúlt évek fejlesztési csomagjának
része ez az interaktív állatbemutató, amely olyan állatker-
ti élményt nyújthat a látogatók számára, ami országos és
európai szinten is egyedülálló lesz. A tervek szerint a be-
ruházást jövõ év végére meg is tudják valósítani.

A Nyíregyházi Állatpark évek óta a turizmus egyik köz-
pontja Nyíregyházán, itt található Európa egyik legnagyobb
állatállománya, de különlegessége még az is, hogy egy
hangulatos tölgyerdõben fogadja a látogatóit. 2019-ben
rekord számú, 600 ezer vendéget fogadtak és 2020-ban a
pandémia ellenére is közel 400 ezren látogattak el az ál-
latkertbe. A Sóstó Zoo folyamatosan készül valami újdon-
sággal, a különbözõ beruházásoknak és fejlesztéseknek
köszönhetõ, hogy már egy szálloda is mûködik az állat-
park mellett és egy teljesen korszerû látogatócentrum fo-
gadja a vendégeket. Az elmúlt évek fejlesztési csomagjá-
nak része egy jégkorszaki interaktív állatbemutató is, amely
olyan állatkerti élményt nyújthat a látogatók számára,
amely országos és európai szinten is egyedülálló lesz.

JEGESMEDVE-MEDENCE IS ÉPÜL
Az új épületben többek között egy új jegesmedve-me-

dence épül betekintõ üvegablakkal, a pingvinek és a je-
gesmedvék pedig belsõ kifutóval gazdagodnak és több
akváriumot is kiépítenek. A múlt hét pénteki Magyar Köz-
lönyben megjelent kormányhatározat jó hírekkel szolgált
a beruházás építéséhez.

– Több mint 3 milliárd 200 milliós plusztámogatást biz-
tosít a kormány és így a Jégkorszaknak a legnagyobb, elsõ
üteme elindulhat. Ez egy 6,3 milliárd forintos beruházás.
Már dolgozunk a további részeken, annak érdekében, hogy
a közbeszerzést el tudjuk indítani. Ez egy óriási dolog,
egy olyan attrakció, ami egész Európában nincs, nagyon
egyedi. A projektnek a nagyobb részét a 6,3 milliárd fo-
rintból jövõ év végéig meg is tudjuk valósítani. Azt gon-

dolom, ez egy olyan új attrakció lesz, ami miatt már csak
ezért is sokan el fognak jönni Nyíregyházára – nyilatkoz-
ta szerkesztõségünknek dr. Kovács Ferenc polgármester.

Legutóbb az India-ház építése fejezõdött be a Nyíregy-
házi Állatparkban. Ezt az új épületet még nem láthatta ed-
dig a közönség, újdonság lesz a látogatóknak, ha ismét ki-
nyithatnak az állatkertek. A 820 millió forintos beruházás
célja, hogy a vendégek megismerjék India állat- és növény-
világának egy részét, ezért például itt kapott helyet a há-
rom indiai orrszarvú is. A látogatótér egy 60 férõhelyes,
többfunkciós oktató- és közösségi tér lesz, amelyet élõnö-
vényes dekoráció, illetve indiai motívumokat tartalmazó
dombormûvek díszítenek, de építettek egy különleges cá-
pamedencét, madárröpdét és teknõsbemutatót is. (A mellé-
kelt képek a beruházás korábban készült látványtervei.)

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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AKÁR HONVÉD KOLLÉGIUM IS MÛKÖDHET
MAJD NYÍREGYHÁZÁN

TÖBB MINT 100 ÉVES DÍSZTERMET RESTAURÁLNAK
AZ EVANGÉLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN

Nyolc-tíz új bentlakásos iskolát szeretne létrehozni a
Magyar Honvédség, ezek egyike akár Nyíregyházán is
mûködhetne. A Honvédelmi Minisztérium humánpoliti-
káért felelõs helyettes államtitkára a város intézményei-
nek igazgatóival, illetve a szakképzési centrum vezetõjé-
vel is egyeztetett a lehetõségekrõl hétfõn. A honvédség
kadétprogramjához már 80 iskola csatlakozott, céljuk,
hogy vonzóvá tegyék a fiatalok számára az egyenruhás
pályát.

A honvédelmi nevelés egy átfogó program, azt szeret-
nék, hogy a fiatal korosztály egyre többet tudjon arról, hogy
mit is jelent a honvédelem, mit csinálnak valójában a kato-
nák itthon és külföldön a mindennapokban. Erre azért is
van szükség, mert 2004. november 3-án leszerelt az utolsó
sorkatona a Magyar Honvédségtõl, azóta már csak hivatá-
sosokból és szerzõdésesekbõl áll a hadsereg. A Honvédel-
mi Minisztérium humánpolitikáért felelõs helyettes állam-
titkára úgy fogalmazott, ezzel elveszítették a közvetlen kap-
csolatot a társadalommal, csak akkor értesülnek valamilyen
negatív vagy pozitív hírrõl, ha az megjelenik a sajtóban,
pedig a katonák mindennap teszik a dolgukat.

MÁR NYOLCVAN ISKOLA BEKAPCSOLÓDOTT

A háromszintû kadétképzésben vannak iskolák, ahol a
honvédelmi alapismeretekbõl alap- vagy emelt szintû érett-
ségit tehetnek a diákok, illetve van olyan intézmény is,
ahol bentlakásos rendszerben folytathatják ezeket a ta-
nulmányokat. Az elméleti képzésen túl, igyekeznek a gya-
korlatra is nagyobb hangsúlyt fektetni, ami nagy elõnyt
jelent, ha az egyenruhás pályát választják.

– Nem titkolt szándékunk a toborzás, de nem ez a leg-
fontosabb cél. A legfontosabb cél valóban az, hogy a fia-
talok ismerjék meg a honvédelmet, szeressék meg a nem-
zetet, ismerjék meg azokat az értékeket, amit a magyar
katonák több mint ezer év óta képviselnek és meggyõ-

zõdésem, hogy a magyar emberek zöme is ugyanezeken
az értékek alapján éli a mindennapjait. Aki csatlakozik
ehhez a programhoz, az a hazaszeretetrõl, a pontosság-
ról, a fegyelemrõl egy másik képet kap és meggyõzõdé-
sem, hogy meg is változik egy kicsit  – nyilatkozta dr.
Ruszin Romulusz, a Honvédelmi Minisztérium humán-
politikáért felelõs helyettes államtitkára a nyíregyházi
egyeztetés elõtt.

A program még nem olyan régen indult, de országos szin-
ten már 80 iskola bekapcsolódott, különbözõ szinteken.

LEHETSÉGES HELYSZÍN

Mint mondta, Nyíregyháza az egyik legnagyobb ma-
gyar katonaváros volt és bár aktív alakulat jelenleg nincs,
de az egyik területvédelmi ezred székhelye itt található.

– Folyamatosan monitorozzuk, hogy a megyébõl
mennyien érdeklõdnek és ezért döntöttünk úgy, hogy

megpróbáljuk idén egy honvéd kollégiumnak az elindítá-
sát itt, Nyíregyházán. Köszönet illeti polgármester urat és
dr. Ulrich Attila alpolgármester urat, mert lehetõvé tették,
hogy a különbözõ iskolák igazgatóival és a szakképzési
centrum igazgatójával le tudunk ülni, és megbeszéljük
azokat a lehetõségeket, hogy mikor, hol és milyen feltéte-
lekkel tudnánk elindítani a képzést. Meggyõzõdésem, hogy
Nyíregyházán nagyon gyorsan és szívesen fognak jelent-
kezni a fiatalok, a szülõk pedig engedik majd, hogy a gye-
rekek nálunk folytassák a tanulmányaikat –  tette hozzá a
helyettes államtitkár.

A tervek szerint 2030-ig 8–10 új bentlakásos iskolát
szeretnének mûködtetni. A  Magyar Honvédségben a leg-
fontosabb a lövész katona, belõlük kell a legtöbb, de szin-
te minden szakma megtalálható az egyenruhások között,
vannak például orvosok, jogászok, adminisztrációs mun-
katársak és informatikusok is.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Nagyszabású felújítási munkák kezdõdtek a Túróczy
Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskolában. Az intézmény dísztermét res-
taurálják és korhû mintázatok alapján szeretnék korsze-
rûsíteni, de megújul többek között az épület külsõ hom-
lokzata is. A szakemberek munkáját a lakosság is segít-
heti.

Az épületet még Alpár Ignác tervezte, ma pedig már
Nyíregyháza egyik mûemléke. A beruházást az egyház
támogatja.

– Az épületet az 1890-es évek végén adták át, a leírá-
sok szerint nagyon díszes ünnepi alkalom volt ez Nyír-
egyháza város és az evangélikus egyházközség életé-
nek történetében is. Elemi iskolának épült, mégis na-
gyon nagy tereket építettek bele. Már akkor is sok igényt
elégített ki és az azt követõ nemzedékeknek is jó szol-
gálatot tesz oktatás-nevelés céljára. Az egyik központi
része az épületnek a díszterem, a városban az egyik
legnagyobb terem, amit már akkor, amikor megépítet-
tek, a város is használta különbözõ rendezvényekre.
Azóta az iskola is nagy szeretettel tervez ide programo-
kat – nyilatkozta Kocsisné Sárossy Emõke, a Túróczy
Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar-Angol Két Tanítá-
si Nyelvû Általános Iskola intézményvezetõje.

TÖREKEDNEK AZ EREDETISÉGRE

A termet már többször átfestették, de még nem történt
meg az eredeti festés feltárása és rekonstruálása. A restau-
rátor festõk különbözõ terveket készítettek, illetve a mû-
emlékvédelmi hatóság is engedélyezte a feltárást és a kuta-

tást. A lehetõ legszebb és legeredetibb állapotba szeret-
nék helyreállítani a dísztermet, de eközben megoldják a
terem hûtési és fûtési korszerûsítését, illetve a villamosság
felújítását is.

– A lehetõ legkorszerûbb és legmodernebb technikát
szeretnénk idehozni, ezért vannak itt a szakemberek, hogy
ennek a legoptimálisabb módszereit egyeztessék és kidol-
gozzák. A díszterem miliõjét és a falait védeni kell, ezért
keresnek olyan megoldásokat, ahol a legkevesebb ron-
csolással és érintettséggel meg tudják oldani ezeket a kor-
szerûsítéseket. Az oktatás-nevelés a jó keresztényi érték-
rend mellett folyik, a külsõ megjelenésünkben is szeret-
nénk közvetíteni azt, hogy mi az elsõdleges szándék: a
belsõ értékek, a harmónia, a nyugalom és a szeretet. Túl
nagy extravagáns megjelenést vagy túl elrugaszkodott szín-
és formavilágot nem szeretnénk – tette hozzá az intéz-
ményvezetõ.

A színpad is úgy lesz felújítva, hogy olyan képet mutas-
son, ahogy azt évtizedekkel ezelõtt megtervezték. Az vi-
szont még egyelõre kérdéses, hogy milyen színvilágot kap
a terem, ezt majd a rekonstruálás után tudják meghatá-
rozni.

A LAKOSSÁG IS SEGÍTHET
A korhû mintázatok feltárása miatt az intézmény

arra kéri a lakosságot, hogy akinek bármilyen fényké-
pe van a díszteremrõl a korábbi évtizedekbõl, keresse
fel az iskolát és segítse a restaurátor szakemberek
munkáját.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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NYÍREGYHÁZI TUDÓSOK NEW YORKBAN!
A VILÁGSZENZÁCIÓ BEJELENTÉSE UTÁN MOST ÚJABB FELFEDEZÉSEKEN DOLGOZNAK!

Két otthon, két földrész, egy asztrofizikus házaspár és
megannyi tudományos – olykor évszázadok próbálkozá-
sait is igazoló – felfedezés. A Nyíregyházáról indult Már-
ka Zsuzsa és férje, Szabolcs nevét 2016-ban ismerhette
meg újra a világ, amikor a Columbia Egyetem professzo-
raiként a LIGO csapattal együtt bebizonyították, hogy
igenis lehet észlelni a gravitációs hullámokat. A felfede-
zés világszenzációnak számított, hiszen addig soha sen-
kinek nem sikerült igazolnia Einstein ezen állítását, ami-
nek következménye az lett, hogy egy évvel késõbb a há-
zaspár mentorának is odaítélték a fizikai Nobel-díjat. A
Nyíregyházáról indult, ma New Yorkban élõ, s a világhí-
rû amerikai Columbia Egyetemen dolgozó tudósok azóta
több felfedezésen is túl vannak, jelenleg pedig a korona-
vírus elleni védekezés kutatását is értékes tudományos
munkával segítik.

Talán kevesen tudják, de ahol a pandémia megjelenése
elõtt még túlzás nélkül egymásnak adták a kilincset a ne-
ves elõadók, ott évtizedekkel ezelõtt az ország egyik leg-
jobb csillagász szakköre mûködött. Ezért sem meglepõ,
hogy a Váci Mihály Kulturális Központhoz érve, feltörnek
az érzések a nyíregyházi-amerikai professzorokban. Már-
ka Szabolcs és Zsuzsa ugyanis – elmondásuk szerint –
városunkban kapták meg azokat az alapokat, amik elindí-
tották õket a tudományos pályájukon. Szabolcs a hatos
iskolába, késõbb pedig a Zrínyi Ilona Gimnáziumba járt,
míg Zsuzsa az ötös iskolába, majd a Krúdy Gyula Gimná-
ziumban érettségizett. De szintén a tudománynak köszön-
hetõ, hogy egy, a Nyíregyházi Fõiskolán rendezett konfe-
rencián megismerkedhettek egymással. Ebbõl késõbb há-
zasság lett, négy gyermek kapott életet, valamint közös
kutatások és felfedezések sora, amik jelenleg a világ hete-
dik és az USA harmadik felsõoktatási intézményeként szá-
mon tartott Columbia Egyetemen zajlanak.

Zsuzsa vegyésznek, Szabolcs pedig fizikusnak tanult
a Debreceni Egyetemen. Ötödéves hallgatók voltak,
amikor beadták jelentkezésüket amerikai egyetemek
PhD programjaira. Mindkettejüket felvették Nashville-
be, ahol ledoktoráltak. Jelenleg New Yorkban élnek négy
gyermekükkel és a Columbia Egyetem kutatói.

– Nekem a nyíregyházi csillagász szakkör az alapokat
adta meg, és az ott elhangzottak sokszor még ma is vissza-
csengenek a fülemben, amikor végigmegyek a Columbia
Egyetem folyosóján és elkapok egy beszélgetést. Olyan-
kor eszembe jut, hogy ezt még Agócs László és Kovaliczky
István tanár urak mondták a mûvelõdési központban –
emlékezett vissza a kezdetekre Szabolcs, aki feleségével
17 évet fektetett bele abba, hogy közvetlenül észleljenek
világûrbõl érkezõ jeleket, úgynevezett gravitációs hullá-
mokat. Ez végül 2016 februárjában sikerült is.

csillag-összeolvadásból származó gravitációs hullámokat
is és az ütközést kísérõ fényjelenséget is meg tudtuk fi-
gyelni mintegy hetven földi és ûrtávcsõvel. A többcsator-
nás csillagászat jelentõségét mi már két évtizede megjó-
soltuk és kevesen hittek nekünk, ezért a tudományterület
robbanásszerû növekedése kitûnõ visszaigazolás volt szá-
munkra.

– Egyetlen multi-messenger csillagászati felfedezés
vár még bizonyításra. Az, ahol egyszerre látjuk ezt a
kozmikus robbanást, úgy, hogy neutrínókat is kapunk
belõle.

– Egyetemünkön minden héten tudományos konferen-
ciát tartanak a koronavírusról, a kórházak azt mondják:
segítsetek, ezek a problémáink. Mi pedig azt: adjatok ne-
héz problémákat, mi megoldjuk õket! Egy hónap alatt
összehoztunk egy jól mûködõ nemzetközi csapatot. Sok
éve foglalkozunk neurológiai kutatásokkal is, és épp ezek
alapján talált multidiszciplináris csapatunk tesztelhetõ
gyógyszerjelölteket.

FIZIKUSKÉNT A GYÓGYÍTÁSON IS DOLGOZNAK,
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁT IS BEVETIK

– Mi fizikusokként azt tanulmányoztuk kollegáinkkal,
hogy mesterséges intelligenciával meg tudjuk-e monda-
ni egy egérrõl úgy, hogy csak ránézünk, hogy mennyire
beteg. Fizikai eszközökkel és mesterséges intelligenciá-
val ehhez diagnosztikai eszközt fejlesztettünk ki. Az egye-
tem kávézójából indult az ötlet, ahol volt egy érdekes
megbeszélésünk az orvos kollaborátorunkkal. Létezik
ugyanis egy irtó ritka Niemann-Pick nevet viselõ beteg-
ség, amit tanulmányozunk. Ez tulajdonképpen tönkrete-
szi a gyerekek idegrendszerét, és 100 százalékban halá-
los. Ami azonban ebbõl az anyagcsere szempontjából
lényeges, hogy segítséget adhat a SARS-CoV-2 vírus sejt-
be való beférkõzésével kapcsolatban. Ezért lehet, hogy
azok a gyógyszerek, amelyek a Niemann-Pick-betegség-
gel kapcsolatosak, hathatnak a Covidra is. A sejttenyé-
szetben kiderült, hogy egy részük valóban ígéretes is le-
het.

A PANDÉMIA SEM TUDTA LELASSÍTANI
A HÁZASPÁRT

– Mi meg voltunk gyõzõdve arról, hogy a vakcina nem
szükségszerûen az utolsó megoldás, ha ugyanis gyorsan
mutálódik a vírus, akkor jó lenne kúrát is találni gyógy-
szer formájában. Éppen ezért felállítottunk egy nemzet-
közi kollaborációt – Új-Zéland, Anglia, Japán, a Mayo
Clinic és a Columbia Egyetem részvételével –, ami ezeket
a vegyületeket megvizsgálja.

Szabolcs és Zsuzsa azt mondja, bár a világjárvány mi-
att bezártak a laborok, mégis produktív évük volt, hiszen
megírtak 40 tudományos cikket, valamint 2500 hivatko-
zást gyûjtöttek. Mindemellett azonban nemcsak tudósok,
hanem szülõk is.

– A világ minden tájáról vannak diákjaink és néha szó-
ba kerül egy-egy beszélgetés során, hogy milyen anyának
és tudósnak lenni egyszerre. Én mindig azt mondom ne-
kik, hogy bármennyire is szeretem, de soha nem adnám
fel az anyaságot azért, hogy tudós legyek.

– A jövõt nem mi fogjuk megalkotni, hanem a gyerme-
keink és unokáink – veszi át a szót Szabolcs. – Ha van
szülõ, nagyszülõ, aki olvassa ezt a cikket, üzenem neki: a
tudós élete kitûnõ.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÉVTIZEDEKBE IS TELHET

– 2016 óta már tudjuk, hogy vannak fekete lyukak –
veszi át a szót Zsuzsa. – Ezek ütköznek is és teremtenek
gravitációs hullámot. Szintén felfedeztük a kettõs neutron-
csillag-összeütközést. Feltételeztük, hogy jön belõle fény,
ez is igazolódott. Aztán 2019 májusában két kimondottan
nagy méretû fekete lyuk ütközését detektáltuk. Ráadásul
olyan nagy méretûét, amilyennek nem is kellene létezni
az asztrofizika szerint. Ezekkel azonban munkánk koránt-
sem ért véget. Bár lehet, hogy évtizedekbe fog telleni, de
meg akarjuk fejteni azt a fizikai folyamatot is az univer-
zumban, ami egyszerre ad detektálható gravitációs hullá-
mot és nagy energiájú neutrínókat is.

A KORONAVÍRUS ELLEN HARCOLNAK

A tudós házaspár azt mondja, a Columbia Egyetem a vi-
lág egyik vezetõ kutató intézménye a Covid szempontjából,
ahol a különbözõ kutatási területek most együtt dolgoznak a
koronavírus-világjárvány mihamarabbi megfékezésén.

A Columbia Egyetemen egy fizikus fedezte fel
egyébként a lézert, amely ma szinte minden orvosi-
biológiai kutatás része, míg egy másik a nukleáris
magnetikus rezonanciát találta meg, ezért tudják az
orvosok MRI géppel valós idõben megnézni, hogy mi
történik az agyban.

– Ez csak az elsõ lépés volt. Az elsõ felfedezés azt mu-
tatta, hogy igenis tudunk látni, detektálni gravitációs hul-
lámokat, vannak kettõs fekete lyukak és Einsteinnek igaza
volt a relativitáselmélettel – folytatta Szabolcs. – De két
évvel rá történt meg az igazán szívmelengetõ felfedezés,
amikor elõször sikerült közvetlenül észlelnünk neutron-

Márka Zsuzsa és Márka Szabolcs

A felfedezett gravitációs hullámok
tanulmányozása az asztronómia
egy új tudományágát nyitotta meg

Az antarktiszi IceCube
neutrínódetektor minden idõk

egyik legnagyobb energiájú
neutrínókibocsátását észlelte



2021. ÁPRILIS 23.8

HIRDETÉS



KORONAVÍRUS

2021. ÁPRILIS 23. 9

TÁMOGATÁST NYÚJTANAK AZ IDÕSEKNEK A KORONA-
VÍRUS-VILÁGJÁRVÁNY ALATT IS

nak is segítséget nyújtsunk, támogassuk önszervezõdõ kö-
zösségek mûködését, és a szabadidõs tevékenységek szer-
vezését – folytatta az igazgató a tájékoztatást. – Az önkor-
mányzat által biztosított ellátás keretében az idõsek nap-
pali ellátása térítésmentes szolgáltatás. Az étkezés igény-
bevételéért viszont térítési díjat kell fizetni, melynek össze-
gét önkormányzati rendelet határozza meg.

Az idõsek klubjai hétfõtõl péntekig 8.00–16.00 óra
között állnak a klubtagok rendelkezésére. A 3. sz. Idõ-
sek Klubjában (Nyíregyháza, Csaló köz 11–13.) hét-
végén és ünnepnapokon is szolgáltatást nyújtanak
8.00–16.00 óra között.

MOST EGYSZERRE CSAK
A KLUBTAGOK FELE

– A klubokban az engedélyezett férõhelyek száma vál-
tozó, 20 fõtõl 41 fõig terjed az engedélyezett férõhelyek
száma. A pandémiás helyzetre való tekintettel, illetve az
idõskorúak egészségének védelme érdekében azonban
most kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy egyszerre egy
idõpontban csak a klubtagjaink fele vegye igénybe a hely-
ben nyújtott szolgáltatásokat.

FOKOZOTT FIGYELEM

– A járványhelyzetre való tekintettel, a betegség terje-
désének megelõzése és a fertõzés kockázatának csökken-
tése érdekében az Emberi Erõforrások Minisztériuma el-

KÉNYSZERSZÜNET UTÁN HÉTFÕN KINYITOTTAK AZ ÓVODÁK
35 önkormányzati, illetve 6

egyházi és egyéb fenntartású
óvoda nyitotta meg újra a kapuit
hétfõn Nyíregyházán. 4400
gyermeket vártak az intézmé-
nyek a szabolcsi megyeszékhe-
lyen. Az óvodák közel 6 hetes

kényszerszünetet tartottak, csak
ügyeleti rendszerben fogadták azo-

kat a gyerekeket, akikre nem tudtak vigyázni a szüleik.
Az óvodák városszerte szigorú egészségügyi szabályok
betartása mellett indultak újra.

Nyíregyháza önkormányzati
fenntartású óvodáiban több mint
610 az aktív dolgozók létszáma,
közülük közel 70 százalék már
kapott valamilyen védõoltást. A
dolgozók több mint egynegyede
pedig átesett a koronavírus-fer-
tõzésen.

– Hétfõn reggel 6 órakor nyi-
tott az óvoda, az elsõ gyerek
6.15-kor érkezett, nagyon izgult,
és érdeklõdött, hogy itt van-e a

barátja. Millió élménye volt, beszélgetett, és elkezdett ját-
szani. Maximális létszámunk 180 fõ, ebbõl 156-an érkez-
tek meg az elsõ napon – mondta el Szikszainé Kiss Edit,
az Eszterlánc Északi Óvoda intézményvezetõje.

FERTÕTLENÍTIK A LEVEGÕT

Az önkormányzat óvodái közül 8 összesen nyolcvan
darab légtisztító készüléket kapott, intézményenként tíz

darabot. Ezeket jellemzõen a csoportszobákban, az iro-
dákban, a tornaszobában és a folyosókon használják.

A Nyíregyházi Gyermekjóléti Alapellátási Intéz-
mény bölcsõdéiben 207 az aktív dolgozók létszáma,
146-an kérték a védõoltást, 46-an pedig átestek már a
fertõzésen.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Nagyné Hermányos
Zsuzsanna

étkeztetés, igény szerint,
szervezett szabadidõs programokon való részvétel,
pl.: kirándulások, kézmûves foglalkozások, színház-
látogatások, kerti partik, zenés rendezvények,
rendszeres orvosi ellátás, orvosi javaslatra történõ
gyógyszeradagolás, rendszeres vérnyomásmérés, vér-
cukorszint-mérés, szûrõvizsgálatokra eljutás megszer-
vezése, szakellátásokhoz való hozzájutás segítése,
pszichés, mentális gondozás,
lehetõség az alapvetõ higiéniai szükségletek kielégí-
tésére (fürdés), a tagok személyes ruházatának tisztí-
tására,

segítségnyújtás hivatalos ügyek intézésében,
sajtótermékek, könyvek, társasjátékok biztosítása, tö-
megkommunikációs eszközök igénybevétele,
generációk közötti együttmûködés segítése progra-
mokkal,
kapcsolattartás nyugdíjas szervezetekkel a társadal-
mi aktivitás megõrzése érdekében.

A demens ellátottak részére a fentieken túl egyéni és
csoportos fejlesztõ programokat szerveznek, állandó
gondozói felügyeletet biztosítanak; valamint a szak-
orvosi háttér biztosításával együtt igyekeznek a
demenciával élõ emberek életminõségének javításá-
hoz hozzájárulni.

járásrendekkel segíti az intézmények munkáját. A nappa-
li ellátásokat igénybe vevõk tekintetében javasolt a sze-
mélyes kontaktussal járó ügyfélforgalom csökkentése, és
a személyes ügyintézés helyett a telefonos, illetve az elekt-
ronikus úton történõ kapcsolattartás.

A GYÓGYSZERKIVÁLTÁSTÓL
A BEVÁSÁRLÁSIG

Az ellátottaink önálló életvitelének fenntartása és tá-
mogatása érdekében a kollégáink a következõ feladatok
ellátásában is segítséget nyújtanak a klubtagjaink számá-
ra: bevásárlás, csekkbefizetés,  gyógyszerkiváltás, háztar-
tási segítségnyújtás, hivatalos ügyek intézésének segítése,
tanácsadás, mentális gondozás. Azt tapasztaljuk, hogy a
nappali ellátásokban korábban bevezetett látogatási tila-
lom, valamint a vészhelyzet okozta megváltozott napi élet-
ritmus, szokásrend mentálisan és fizikálisan is igen meg-
viselte a klubtagokat.

KÉRELMET KELL BENYÚJTANI
A klubokba való felvételhez kérelem benyújtása

szükséges. A felvételrõl és a jelentkezésrõl, illetve az
intézmény egyéb szolgáltatásairól is a 42/416-084-es
telefonszámon tudunk tájékoztatást adni, illetve a
www.szocialisgondozas.hu weboldalon is tájékozód-
hatnak az érdeklõdõk.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A KLUBOKBAN IGÉNYBE VEHETÕ SZOLGÁLTATÁSOK:

Pezsgõ társasági élet, elõadások és folyamatos progra-
mok. Többnyire ez jellemezné a Nyíregyházi Szociális
Gondozási Központ idõsek klubjainak életét – a város
területén hetet mûködtetnek –, azonban mint mindenre,
a koronavírus-világjárvány erre is rányomta a bélyegét.
A legveszélyeztetettebb korosztálynak most többek kö-
zött a bevásárlásban, a csekkbefizetésben, a gyógyszer-
kiváltásban, a háztartási segítségnyújtásban és a hivata-
los ügyek intézésében nyújtanak segítséget, de hangsúlyt
fektetnek a mentális gondozásukra is.

– Az ellátottak többsége egye-
dül él, ezért õket fokozottabban
érinti a veszélyhelyzet negatív
hatása, ennél fogva még inkább
szükségük van a mentális segít-
ségnyújtásra, a napi kapcsolat-
tartásra, arra a biztonságérzetre,
hogy bármikor számíthatnak a
kollégák segítségnyújtására –
mondta el a Nyíregyházi Napló
megkeresésére Nagyné Hermá-
nyos Zsuzsanna, a Nyíregyházi

Szociális Gondozási Központ igazgatója.

HÉT HELYSZÍNEN
A klubok elsõsorban a saját otthonukban élõ,  ti-

zennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapo-
tuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális támo-
gatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes
személyek részére nyújtanak szolgáltatást.
A klubok a következõ helyszíneken találhatóak:
1. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 2.
2. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza-Oros, Fõ u. 3
3. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Csaló köz 11–13.
6. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Vécsey köz 31.
7. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Dália u. 1.
9. sz. Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Család u. 11.
Nyírszõlõsi Idõsek Klubja, Nyíregyháza, Kollégium u. 58.

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁS

– A klubjainkban kiemelten fontosnak tartjuk, hogy ne
csak a klubtagoknak, hanem a város idõskorú lakosságá-

Szikszainé Kiss Edit
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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

Megyei Jogú Város Önkormányzata

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(munkaközi tájékoztató szakasz)
Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított településszerkezeti tervének,
valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzatának és
szabályozási tervének módosítását. Az alábbi módosító eljárások a véleményezési szakaszukba léptek:

– MÓDOSÍTÁSOK VII./2020., 7 terület – egyszerûsített eljárás a FÕÉP/8/2021. ügyiratszámon,
– MÓDOSÍTÁSOK I./2021., 5 terület – teljes eljárásban a FÕÉP/36/2021. ügyiratszámon,
– MÓDOSÍTÁSOK VI./2021., 2 terület – teljes eljárásban a FÕÉP/158/2021. ügyiratszámon.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi sza-
bályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve a
partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a véleményezési szakasz
(munkaközi tájékoztató szakasz) dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2021. április 23-án megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.

A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partnerek és a la-
kosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási szakasz eljárásába és
közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri adatlap a http://varos-
haza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról letölthetõ, a letöltést követõen elekt-
ronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat
figyelembe véve kizárólag elektronikus úton szíveskedjenek megküldeni.

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

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

A vélemények beérkezési határideje: 2021. május 10.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési
stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.) sz. önkormányzati rendelet alapján teszem
közzé.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc polgármester

Melléklet a Hirdetményhez – Módosítandó területek
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30 DÍSZFÁT ÜLTETTEK A ROBINSON DOMBON

VÁLTOZÁS A HELYI JÁRATOK KÖZLEKEDÉSÉBEN

30 elõnevelt fát ültetett el a nyíregyházi Rotary Club, dr.
Kovács Ferenc polgármesterrel és a NYÍRVV Nonprofit Kft.-
vel együttmûködve. A díszkörte- és díszgalagonyafákkal a
jósavárosi Robinson domb egy része vált még zöldebbé.

Városunkban évek óta zajlik egy tudatosan megterve-
zett, egymásra épülõ fejlesztéssorozat, melynek része az
épített környezetünk korszerûsítése, állagmegóvása, va-
lamint a közlekedési infrastruktúra és a zöldfelületek fej-
lesztése is. A fásítási programmal kiegészült zöldfelület-
fejlesztési programhoz már évek óta számos helyi vállal-
kozás, civil szervezet és magánszemély is csatlakozott.
Legutóbb a helyi Rotary Club kezdeményezésével való-
sult meg egy újabb fásítási program, ezúttal a jósavárosi
Robinson dombon.

busz-fordulóból 6:32-kor az autóbusz-állomásra induló
járat a Fészek utca ABC, a Dugonics utca és a Derkovits
György utca 73. megállóhelyek érintésével, de a Ti-
szavasvári út megállóhely érintése nélkül közlekedik.

– A tanszünetben munkanapokon az autóbusz-állomás-

ról 13:25-kor Sulyánbokorba, illetve 14:50-kor és 16:40-
kor Kazárbokorba induló járat a Derkovits György utca
73., a Dugonics utca és a Fészek utca ABC megállóhelyek
érintésével, de a Tiszavasvári út megállóhely érintése nél-
kül közlekedik.

Az utasok és képviselõk visszajelzéseit követõen április
22-étõl Nyíregyháza helyi járatai változtak az alábbiak sze-
rint:

30A
– Új járat  közlekedik Rozsrét, autóbusz-fordulóból 7:45-

kor az autóbusz-állomásra.

H31
– A tanszünetben munkanapokon Oláhrét, autóbusz-

fordulóból 7:00-kor az autóbusz-állomásra induló járat
Rozsrét érintésével, de a  Szabadság utca megállóhely érin-
tése nélkül közlekedik.

– A tanszünetben munkanapokon az autóbusz-állomás-
ról 16:35-kor Oláhrétre induló járat Rozsrét érintésével, de
a Szabadság utca megállóhely érintése nélkül közlekedik.

H35
– Új járat  közlekedik az autóbusz-állomásról 7:05-kor

Alsóbadúr, autóbusz-fordulóig.
– Új járat  közlekedik Alsóbadúr, autóbusz-fordulóból

7:30-kor Rozsrétre.
– Új járat  közlekedik Rozsrétrõl 16:35-kor Alsóbadúr,

autóbusz-fordulóba.
– Új járat  közlekedik Alsóbadúr, autóbusz-fordulóból

16:43-kor az autóbusz-állomásra.

H40
– A tanszünetben munkanapokon Sulyánbokor, autó-

ROTARY SÉTÁNY SZÜLETETT

A faültetéssel kialakított sétányt Rotary sétánynak ne-
vezték el, mely két végén egy-egy emléktábla emlékez-
tet a zöld város programra és a Rotary várossal való kö-
zös együttmûködésére. Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. ügyvezetõje elmondta, minden elültetett fával zöl-
debb lesz Nyíregyháza, javul a levegõ minõsége és szebb
lesz a városunk.

– A Robinson domb évek óta kikapcsolódási lehetõsé-
get biztosít az itt élõk számára, több projektbõl játszótér
és kondipark is épült itt. Ennek a környezetét szeretnénk
szépíteni, jelen pillanatban egy fasorral, ami 30 darab fát
jelent, méghozzá díszgalagonyát és díszkörtefát – tette hoz-
zá Petró Árpád, a NYÍRVV Nonprofit Kft. ügyvezetõje.

TOVÁBB SZÉPÜL A DOMB

A fásítási programmal kiegészült zöldfelület-fejlesztési
programhoz csatlakozó helyi vállalkozások, civil szerve-

zetek és magánszemélyek hozzájárulnak az egészséges
környezet kialakításához és megtartásához, valamint Nyír-
egyháza levegõjének folyamatos javításához.

– Itt régóta megkezdett ügyeinknek a folyamatossága is
látható. Egyrészt a Robinson domb felújítása, ahol már több
beruházás is megvalósult, másrészt a Rotary Clubbal való
együttmûködésünk, amelynek szintén sok eredménye volt
már az elmúlt években, és most itt egy újabb is. Felújítot-
tuk ezt a sétányt gyöngykaviccsal, és a Rotary Club társult
ehhez, 30 darab fával csatlakozva a polgármesteri faülte-
tési programhoz is.

2018-ban indult egy polgármesteri program Nyíregy-
házán, amelynek az a lényege, hogy a környezetünket
szebbé tegyük, többek között elõnevelt fák ültetésével,
ezzel pedig minél nagyobb lombkorona-felületet alakít-
sunk ki a városban – tette hozzá Nyíregyháza polgármes-
tere.

(Szerzõ: Fehér Attila)

A JÓSAVÁROSBAN FOLYTATÓDOTT A POLGÁRMESTERI FÁSÍTÁS, EZÚTTAL A ROTARY ADOMÁNYÁVAL

– Szerettük volna, ha egy közös faültetés valósulna meg
a várossal, mivel nagyon jó a kapcsolatunk, és több közös
projektünk is volt már éveken keresztül, ezért úgy gon-
doltuk, hogy mi is csatlakozunk a város zöldítési prog-
ramjához. A Robinson domb egy olyan ikonikus hely,
amely sokunk számára gyerekkori emlékeket idéz, egy
gyönyörû játszótér, itt található a város talán leghosszabb
csúszdája és egy kondipark, ezért úgy döntöttünk, itt va-
lósítjuk meg a közös beruházást egy gyönyörû sétánnyal
és ezzel a 30 darab gyönyörû fával – mondta el Kovács
Krisztián, a Rotary Club nyíregyházi elnöke.

Emléktábla is emlékeztet a programra és az
együttmûködésre
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AUGUSZTUSBAN LEGÉNYBÚCSÚ NYÍREGYHÁZÁN
A Móricz Zsigmond Színház a 2021/2022-es évadban

Szente Vajk Jászai-díjas színmûvész, rendezõ és író Le-
génybúcsú címû vígjátékát állítja színre a kaposvári Csiky
Gergely Színházzal és a Pécsi Nemzeti Színházzal ko-
produkciós együttmûködésben, a Jászai-díjas Nagy Sán-
dor rendezésében Nyíregyházán. A nyári, szabadtéri szín-
pados bemutató után szeptembertõl szerepel majd a da-
rab a kõszínházban.

A színészi jutalomjáték-lehetõségekben bõvelkedõ da-
rab – melyet 2020-ban óriási sikerrel mutatott be a Játék-
szín a VIDOR Fesztivál két helyszínén is – a fõvárosi anya-
színház mûsorán 2019 óta telt házakkal fut. A Játékszín
igazgatója, Bank Tamás által menedzselt budapesti õsbe-
mutató fõszerepeit jelenleg is maga a szerzõ, Szente Vajk,
illetve az új, koprodukcióban megvalósuló változat ren-

dezõje, Nagy Sándor játssza. A most készülõ produkciók
a tervek szerint a 2021/22-es évadban Kaposváron (a Pé-
csi Nemzeti Színházzal együttmûködésben), illetve Nyír-
egyházán is láthatók lesznek, azonban nemcsak a helyi
színházak saját társulataival megvalósuló bemutatókként,
hanem a két színház kölcsönös vendégjátékaiként is.

– Nagyon bízom abban, hogy legalább olyan sikeres elõ-
adást fogunk Nyíregyházán és Kaposváron is színpadra ál-
lítani, mint a Játékszín elõadása – fogalmazott Kirják Ró-
bert, a nyíregyházi teátrum direktora a sajtótájékoztatón.

 

ELHUNYT
GYEBRÓSZKI JÁNOS

Életének 76. évében elhunyt Gyebrószki János,
volt önkormányzati képviselõ. A városi közgyûlés
Szövetségben Nyíregyházáért frakciója az alábbi so-
rokkal búcsúzik tõle.

Egy újabb elkötelezett nyíregy-
házi lokálpatrióta hagyott itt min-
ket örökre: a sokak által ismert,
szeretett, tisztelt és megbecsült
közéleti szereplõ, szervezõ, se-
gítõ, aki az általa oly nagyon sze-
retett bokortanyák gyermeke volt.
Gyebrószki János Mandabo-
korban született 1945-ben, igazi
tirpák család leszármazottjaként.
A nagyszülei és szülei is gazdálkodással foglalkoztak,
azonban õt késõbb más felé sodorta az élete. Az általá-
nos iskolát is Mandabokorban végezte, majd késõbb
már családapaként, a munka mellett végezte el a köz-
gazdasági technikumot. A tanulást, önképzést soha sem
hagyta abba: számos szakmát elsajátított kilenc év alatt.
Bárhová is sodorta a hivatása, az élete, mindig is szí-
vén viselte a bokortanyák világának sorsát. A rendszer-
váltást követõen ez az elkötelezettség vezette a köz-
élet, a helyi politika, valamint a civil élet felé egyszer-
re. Ezeknek a területeknek 1994-tõl egészen 2006-ig
volt aktív önkormányzati képviselõje az MSZP színei-
ben, és számos fejlesztést, felújítást, építkezést sikerült
kiharcolnia a közgyûlésben. 2019-ben felkérést kapott,
hogy az összellenzék csapatát erõsítve, a Függetlenek
Egyesületének tagjaként újra a bokortanyák képviselõ-
jelöltje legyen. Lokálpatriotizmusa mellett a lelke mé-
lyérõl, a családjából, a tirpákságából is fakadó szociá-
lis érzékenysége is vezérelte. Gyebrószki János mindig
lelkes odaadással igyekezett õrizni a tirpák értékeket
és tradíciókat, ezért alakították meg 2002-ben a Bokor-
tanyák Lakosságáért Egyesületet, amelynek alapító el-
nöke volt. Elvesztése óriási veszteség Nyíregyházának
és a bokortanyák népének, hagyományõrzõ közössé-
gének – fogalmaz a Szövetségben Nyíregyházáért frak-
ció. Gyebrószki János májusban lett volna 76 éves. (A
teljes nekrológ a nyiregyhaza.hu oldalon olvasható.)

NYITÓELÕADÁS LEHET

Kirják Róbert elmondása szerint a Legénybúcsú szep-
temberi bemutatója lesz a nyíregyházi teátrum 2021/
22-es évadának nyitóelõadása, melyet megelõzõen au-
gusztusban – a járványhelyzet aktuális állapotától füg-
gõen – a Rózsakert Szabadtéri Színpadon egy elõbe-
mutatóra is sor kerülhet.

– Egy kalandvágy volt az elõadás ihletõje, mert arra gon-
doltam, vajon milyen lenne megmártózni a vígjátékírásban.
Egy olyan vígjátékban, ahol nem szól a zene, nem musical.
Ez a kíváncsiság vezérelt arra, hogy elkezdjem az elsõ mon-
datokat papírra vetni, és aztán persze jönnek bele olyan dol-
gok, amik valamifajta „ megtörténtséggel” bírnak Sanyi és az

én barátságomban. Ezek azért javarészt a fantázia szülemé-
nyei természetesen, de az alján ez az õszinte, szép barátság
azért a mi kettõnk barátságát példázza. Azt hiszem, ez egy
férfi elõadás, pedig nagyon klasszak és szeretnivalók a nõi
szerepek benne, mert sok mindent megtudunk róluk, hogy
milyen õszinte szeretettel tud lenni egy menyasszony a võle-
génye iránt, vagy milyen vonzalommal, ragaszkodással tud
lenni valaki hosszú évek távlatából. Persze megtalálják majd
a férfiak és a nõk is az örömüket ebben a darabban – nyilat-
kozta Szente Vajk, a Legénybúcsú Jászai-díjas írója.

Kirják Róbert, Szente Vajk és Nagy Sándor
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MIT KELL TUDNI TÉNYSZERÛEN AZ ÉPÍTMÉNYADÓRÓL?
AZ ÖNKORMÁNYZAT A PANDÉMIA IDEJÉN SEM EMELT ÉS NEM VEZETETT BE ÚJ HELYI ADÓT

ár 1-jén az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén
a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok
és kell megfizetniük azt. Amennyiben az építményt az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékû jog ter-
heli (pl. haszonélvezeti jog, vagyonkezelõi jog, használa-
ti jog jogosult van bejegyezve), akkor ennek a jogosultja
lesz az adó alanya, így a fizetésre kötelezett is.

Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adó-
hatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az
adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségek-
kel egy tulajdonost is felruházhatnak. Ez azt fogja jelenteni,
hogy nem mindenkinek külön-külön, hanem az így kijelölt
egyik tulajdonosnak küldi meg az önkormányzati adóható-
ság az építményadóval kapcsolatos iratokat, felhívásokat,
folyószámla értesítõket. Az adóalanyok ebben az esetben
egymás között számolnak el pénzügyileg.

Ha egy ingatlan értékesítésére kerül sor, akkor az el-
adás évében még az eladót terheli az építményadó-fize-
tési kötelezettség. Mivel az építményadót két egyenlõ rész-
letben kell megfizetni az adott évre (március 15-ig és szep-
tember 15-ig), így az eladónak év közben is figyelnie kell
arra, hogy az adófizetést ne mulassza el. A vevõnek köte-
lezettsége, hogy az ingatlan megszerzését bejelentse az
önkormányzat részére, adatbejelentést nyújtson be, amely
alapján az önkormányzat kiveti az építményadót és az új
tulajdonosnak (vevõnek) kell majd a megvásárlást követõ
évtõl az építményadót megfizetnie.

Új építmény esetén a használatbavételi engedély meg-
szerzését követõ évtõl áll fenn az építményadó-bejelentési
és -fizetési kötelezettség. A bejelentést minden évben janu-
ár 15. napjáig kell megtenni az erre a célra rendszeresített
formanyomtatványon. Az adóköteles ingatlannal kapcso-
latos változások bejelentése is az adóalany (tulajdonos,
vagyoni értékû jog jogosult) feladata. Ilyen változás lehet
különösen a hasznos alapterület módosulása, az építmény
átminõsítése, felújítás, átalakítás, funkciót érintõ változás,
értéknövelõ beruházás, jelentõs állagromlás, ideértve az
adóalap (azaz a korrigált forgalmi érték) változását is.

Az adóköteles építményrõl és a változásokról történõ
adatbejelentés benyújtása tehát az adózónak törvényen
alapuló kötelezettsége.

MI ALAPJÁN KELL FIZETNI?

Az építményadó alapja az építmény korrigált forgalmi
értéke. A helyi adókról szóló törvény korrigált forgalmi
értékû adóalap-megállapításnál a korrigált forgalmi érték
3,6 százalékában maximalizálja azt a legmagasabb mér-
téket, amelyet egy önkormányzat meghatározhat. Nyír-
egyházán azonban nem a törvény maximumon adóznak
az építményadó alanyai, tekintve, hogy a képviselõ-testü-
let annak mértékét alacsonyabban, fõszabályként a korri-
gált forgalmi érték 2,6 százalékában állapította meg.

De mit is jelent a korrigált forgalmi érték? Ezt a helyi
adókról szóló törvény határozza meg a következõk sze-
rint: korrigált forgalmi érték az illetékekrõl szóló törvény
alkalmazásával megállapított forgalmi érték 50 százalé-
ka. Az illetékekrõl szóló törvény vonatkozó passzusának
lényege szerint pedig a forgalmi érték az a pénzben kife-
jezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén árként
általában elérhetõ.

Az építmény forgalmi értékét az adóalany az építmény-
adó adatbejelentõ nyomtatványon jelenti be az önkor-
mányzati adóhatósághoz a fentebb ismertetettek szerint.
A helyi adóhatóság az adatbejelentés alapján, kivetéssel
állapítja meg az építményadó összegét, az adófizetés
módját és idejét, amelyrõl határozat formájában értesül
az adózó. Az esetleges mentességeket és kedvezménye-
ket is a bejelentés alapján állapítja meg a hatóság. Ameny-
nyiben a bejelentés hiányos vagy valótlan, téves adatot
tartalmaz, az adózót annak javítására szólítják fel és eljá-
rásában a tényállást tisztázza.

VAN-E LEHETÕSÉG ADÓELLENÕRZÉSRE
AZ ÉPÍTMÉNYADÓBAN?

A jogszabály nem zárja ki az építményadó esetében
sem az adóellenõrzést, amellyel a nyíregyházi adóható-

A helyi önkormányzat adómegállapítási jogát a helyi
adókról szóló törvény tartalmazza és az adók bevezeté-
sérõl rendeletet alkot. Míg a helyi adók bevezetése, sza-
bályozása képviselõ-testületi feladat, a testület által ho-
zott helyi adórendelet és központi adójogszabályok ér-
vényesítése, helyi adóhatósági feladatok ellátása a jegy-
zõ hatáskörébe tartozik. Az alábbiakban dr. Kása Brigitta
aljegyzõ tájékoztatta szerkesztõségünket, jellemzõen az
építményadóról, elkerülve az esetleges félreértéseket.

TELEKADÓ NINCS,
ÉPÍTMÉNYADÓ 28 ÉVE VAN

Az építményadó a helyi adók rendszerében az úgy-
nevezett vagyoni típusú adók körébe tartozik, csak-
úgy mint a telekadó. Jelenleg Nyíregyházán telekadó
nincs bevezetve, az építményadót pedig 1993-ban,
azaz 28 éve vezette be az önkormányzat. Az önkor-
mányzat 2008 óta nem emelte meg az építményadó
mértékét és nem terjesztette ki az adóztatást újabb
adótárgyakra, a reklámhordozókat terhelõ adó kivé-
telével, amely azóta már megszûnt. Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Önkormányzata a pandémia ide-
jén sem emelt adót és nem vezetett be új helyi adót.
Minden ezzel ellentétes állítás nem felel meg a tény-
szerû valóságnak.

A MAGÁNSZEMÉLYEK TÖBBSÉGÉT NEM ÉRINTI

Fontos tudni, hogy a magánszemélyek többségének –
amennyiben nem vállalkozási, üzleti rendeltetésû ingatlan-
ról van szó – Nyíregyházán nem kell ezzel az adóval szá-
molni, tekintve, hogy lakóingatlanokra, lakásokra, üdülõk-
re, garázsokra, amennyiben rendeltetésének megfelelõen
használják, hasznosítják, nem vonatkozik az adóztatás.

Az elmúlt években tendencia, hogy egyre több önkor-
mányzat veti ki az építményadót lakóingatlanokra, laká-
sokra is, jellemzõen azokban a megyei jogú városokban,
településeken, ahol az adó alapját Nyíregyházától eltérõen
az építmény hasznos alapterületéhez kötötten (négyzetmé-
ter alapon) lényegében tételes adóként határozták meg. Sok
helyen telekadót és/vagy kommunális adót is bevezettek,
ez utóbbi a lakosság teljes szegmensét is érintheti.

NÉGYZETMÉTER ALAPON

Nyíregyháza csaknem 30 évvel ezelõtt a törvény által
lehetõvé tett adóalap-megállapítási módok közül nem a
négyzetméter alapú adóztatás, hanem a korrigált forgalmi
értéken történõ adóztatás mellett döntött, amely azóta is
változatlan. Az adópolitikai döntés mögött az a szándék
húzódhatott meg, hogy az adóztatás a vállalkozási, üzleti
célú ingatlanokhoz, az ilyen célú hasznosításhoz kapcso-
lódjon, amely ezáltal a helyi lakosság teherbíró képessé-
gét is figyelembe veszi, képes kiküszöbölni a hasznos alap-
terület alapú adóztatás során meglévõ visszásságokat. A
tételes négyzetméter alapú adóztatás gyakran okoz ugyanis
aránytalanságot a vagyontárgy értékéhez mérten, hiszen
nem képes figyelembe venni olyan tényezõket, amelyek
egy építmény értékét az alapterületen kívül jelentõsen be-
folyásolják.

AZ ÉPÍTMÉNYADÓ TÁRGYA

De mit is kell tudni az építményadóról? Adóköteles az
önkormányzat illetékességi területén lévõ építmények
közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épü-
letrész (a továbbiakban együtt így írjuk majd: építmény).
Az adókötelezettség a törvény szerint az építmény vala-
mennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétõl, illetõ-
leg tényleges hasznosításától függetlenül. Ez tehát azt je-
lenti, hogy egy üzlet, mûhely, iroda, raktár után akkor is
adózni kell, ha azt átmenetileg nem hasznosítják.

KINEK A KÖTELEZETTSÉGE
BEJELENTENI ÉS MEGFIZETNI?

Az építményadó alanya, vagyis akit a fizetési kötele-
zettség terhel, az, aki a naptári év elsõ napján, tehát janu-

Fotó: illusztráció

ság rendszeresen él is. Ez
a bejelentett és kivetett
adó és a be nem jelentett
(eltitkolt), így ki nem ve-
tett adó megállapítására is
vonatkozhat. Az elévülé-
si idõt az adózás rendjé-
rõl szóló törvény határoz-
za meg, mely szerint az
adó megállapításához
való jog annak a naptári
évnek az utolsó napjától
számított öt év elteltével
évül el, amelyben az adó-
ról bevallást, adatbejelen-
tést, bejelentést kellett
volna tenni, illetve beval-
lás, adatbejelentés, beje-
lentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni.

Mindez azt jelenti, hogy a helyi adóhatóság nemcsak a
jövõre nézve, hanem elévülési idõn belül utólag is meg-
változtathatja – az adózó elõnyére vagy hátrányára – az
ellenõrzés eredményeként az adózóra korábban kivetett
adófizetési kötelezettséget.

A helyi adóhatóságnak a korrigált forgalmi érték alapú
adóztatásnál arra is van lehetõsége, hogy vizsgálja, hogy
az adó alapjában bekövetkeztek-e az elévülési idõn belül
az adóalapot befolyásoló változások.

Az ellenõrzés jogkövetkezményeit tekintve, ha a helyi
adóhatóság az adózó terhére állapít meg adókülönböze-
tet (adóhiányt), adóbírság és késedelmi pótlék megállapí-
tásának is helye lehet.

MÛKÖDHET-E A SZOLGÁLTATÓ ADÓHATÓ-
SÁGI SZEMLÉLET AZ ÉPÍTMÉNYADÓBAN?

Az elmúlt idõszak ingatlanpiaci robbanása, az adóha-
tóságunk rendelkezésére álló összehasonlító ingatlanfor-
galmi adatok alapján is megállapítható, hogy az utóbbi
években Nyíregyházán is jelentõs mértékben megnöve-
kedtek az ingatlanárak, azaz a forgalmi érték. Nyíregyhá-
za helyi adóhatóságának fókuszában az a szemlélet érvé-
nyesül hosszú évek óta, hogy az adózókat a jogszabályok
adta kereteken belül segítsük adókötelezettségeik teljesí-
tésében, ösztönözzük az önkéntes jogkövetést, és csök-
kentsük, javítsuk az adóelkerülést. Kijelenthetõ, hogy vá-
rosunkban az adózói morál jó, adózóink többsége jogkö-
vetõ. Mindig vannak azonban olyan ügyfelek, akik nin-
csenek megfelelõen tisztában az adózás „rejtelmes” vilá-
gával.

FIGYELEMFELHÍVÓ LEVÉL
Éppen ezért, mint ahogy korábban is éltünk a figye-

lemfelhívás eszközével építményadóban, alkalmazzuk
az ügyfeleinkkel történõ kommunikációban a figye-
lemfelhívó levél eszközét. Nyíregyházán is vannak
olyan adózók, akik számára nem egyértelmû, hogy
az adóalap változásáról is adatbejelentést kell tenni,
van, aki úgy fogalmazott: „nincs a köztudatban”, hogy
a korrigált forgalmi értéket idõrõl idõre célszerû felül-
vizsgálni. A helyi adóhatóság ezért mintegy mentorálva
az adózókat, figyelemfelhívó levelet küld annak ér-
dekében, hogy a gyakran kedvezõtlenül végzõdõ el-
lenõrzési eljárás helyett inkább támogassa az adókö-
telezettségek teljesítését, felhívva a figyelmet a látó-
körünkbe került, a korábbi építményadó-bevallásuk-
ban bejelentett, adózást érintõ adatok felülvizsgálatá-
nak szükségességére. Ez a módszer reményeink sze-
rint nem az elrettentést szolgálja, hanem épp ellenke-
zõleg, az adózókat információkkal látja el és segíti az
adókötelezettségek teljesítésében, amellyel elkerülhe-
tõk az esetleges hátrányos jogkövetkezmények. Adó-
zóink a partnereink, akik az információk birtokában
alapos és jól megfontolt döntést hozva kezelhetik adó-
ügyeiket és terelhetik a megkívánt irányba, hiszen
Nyíregyházát, szeretett városunkat – stílszerûen fogal-
mazva – közösen, együtt építjük.
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KUPAGYÕZELEM, BAJNOKI CÍM, BL-INDULÁS
Befejezõdött az idény a nõi röplabda Extraligában. Mint

a múlt héten írtuk, a Fatum Nyíregyháza azok után, hogy
megnyerte a Magyar Kupát, a bajnokságban is aranyér-
mes lett.

A 2020/2021-es idény nem volt egyszerû a nõi röplab-
dások számára. A koronavírus miatt többször kellett menet
közben a meccsek idõpontjait módosítani, és minden együt-
tesnek volt olyan periódusa, amikor több játékosára nem
számíthatott. A Fatum Nyíregyháza az edzõmeccseket, az
alapszakaszt és a rájátszást is nézve mindössze egy találko-
zót veszített el, így megérdemelten jutott a döntõbe. A finá-
lé elõtt az ellenfél Békéscsabánál több játékos is pozitív
tesztet produkált, így bár az összecsapások elmaradtak,
abban mindenki egyetértett, megérdemelten lett bajnok a
Nyíregyháza, és ezzel kivívta a jogot arra, hogy ott legyen
a BL fõtábláján. Így látták az elmúlt szezont a fõszereplõk.

Németh Szabolcs vezetõedzõ: –
Nem így akartunk gyõzni, játszani
szerettünk volna a döntõben! Sokat
dolgoztunk azért, hogy eljussunk a fi-
náléig, és szerettük volna a pályán le-
gyõzni a Békéscsabát. Sajnos ez el-
maradt, de úgy érzem, megérdemel-
ten lettünk aranyérmesek. Fiatal
edzõként sokat tanultam én is a lá-

nyoktól, a játékosaim pedig igyekeztek végrehajtani, amit
kértem tõlük. Ennek köszönhetõ a siker.

Nikola Radosova játékos: – Ez egy
nagyon sikeres szezon volt, és na-
gyon boldog vagyok. Sajnos az utol-
só mérkõzéseket, a döntõt nem játsz-
hattuk le, de összességében a baj-
nokság nagyon jól sikerült. Csak egy
mérkõzést veszítettünk, ami csodá-
latos, így elégedett vagyok.

Neira Ortiz játékos: – Számomra
és az egész csapat számára is fontos
volt, hogy megnyerjük a bajnoksá-
got. Ezért dolgoztunk a kezdetektõl,
ez volt a célunk, és lám, most itt
vagyunk.

Genesis Francesco játékos: – Na-
gyon büszke vagyok a csapatra, örü-
lök, hogy bajnokok lettünk! Szeret-
tünk volna játszani a döntõben, ezt
sajnálom, hogy elmaradt.

Ralitsa Vasileva játékos: – Nem
nagyon lehet összehasonlítani a ta-

valyi és az idei szezont. Idén a vezetõedzõ jobban bízott
bennem, többet játszhattam, és
ezért nagyon fontos volt számom-
ra. Azért jöttem, hogy közösen el-
érjük a célokat. A csapat készen állt
erre, és sikerült. A kedvenc talál-
kozóm a kupadöntõ volt, nagyon
vártuk ezt a mérkõzést a szezon
kezdete óta, az egyik cél ennek a
megnyerése volt. Nagyon sok él-
ményt adott, úgyhogy számomra ez
volt a legemlékezetesebb meccs a
szezonban.

Tóth Fruzsina játékos: – Boldog
vagyok, hogy gyõztünk, de van ben-
nem hiányérzet az elmaradt bajno-
ki döntõ miatt. A Magyar Kupa finá-
lé viszont hatalmas élmény volt, ott
a pályán nyertünk a Békéscsaba el-
len. Most irány a válogatott, ahol
szintén szeretnék jó eredményeket
elérni.

Tóth Dalma játékos: – Az volt a
gyerekkori álmom, hogy egyszer
majd magyar bajnok leszek. Sike-
rült! Ha rosszabb napjaim lesznek,
csak ránézek az aranyéremre, ez
segít majd átlendülni a nehézsége-
ken!

(Szerzõ: Dankó László)

  Február elsején kezdõdött és május 30-ig tart a Moz-
dulj Nyíregyháza! 15 mozgásformát magában foglaló
tavaszi idénye, ami az elmúlt három hónapban város-
lakók ezreit érte el. Ezek a pandémiás helyzet miatt
ugyan továbbra is online érhetõk el, de nemcsak élõ-
ben tarthatunk az edzõkkel, hanem vissza is nézhetjük
õket a program közösségi oldalán.

– A Mozdulj Nyíregyháza! évek óta sikerrel mûködik
Nyíregyházán, hiszen tavasszal és õsszel is mozgásfor-
mák tucatjai közül választhatnak az érdeklõdõk, és az
ingyenes órákon bárki részt vehet. Szinte mindig vannak
újdonságok is, ez nincs másként most sem. A profi ököl-
vívó világbajnok, Miló Viktória péntekenként kardió
boksz edzést tart, de ilyen a Covid után OptimumON
is, aminek a 10 hetes felkészítési programja április 11-
én ért véget. Az utóbbi program a Covid-fertõzés utáni
újrakezdésben segít. Azt tapasztaljuk, hogy ezek is na-
gyon népszerûek, a programokra sok pozitív visszajel-
zés érkezik, vannak, akiktõl üzeneteket is kapunk és kér-
nek tanácsot – értékelte a Mozdulj Nyíregyháza! elsõ
három hónapját Hornyák Enikõ sportreferens.

Az ingyenes mozgásforma-sorozat a Mozdulj Nyír-
egyháza! Facebook-oldalon követhetõ figyelemmel!
 

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

MÉG EGY HÓNAPIG
MOZDULJ NYÍREGYHÁZA!
Május 30-ig tartja formában a legnagyobb közössé-

gi oldalra látogatókat a Mozdulj Nyíregyháza! online
tavaszi idénye, aztán a program is rövid vakációra
megy. Az önkormányzat által szervezett ingyenes moz-
gásformák óráinak átlagosan ezer résztvevõje van, az
elmúlt héten a legkedveltebb a senior torna és a latin
kardió fitnesz volt.

Miló Viki nyíregyházi világbajnok is tart edzéseket
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„FIGYU, ÍGY ÍROK ÉN”
ONLINE VERSPÁLYÁZAT

„Figyu, így írok Én” elnevezéssel online
verspályázatot hirdetett 8–15 éves tanu-
lóknak a Petõfi Tagintézmény nonprofit
szervezete, a „Tettrekész alapítvány a
gyermekekért”. A versenyre saját versei-
ket úgy nevezhetik a diákok, hogy õk sza-
valják el és készítik el kreatív módon,
videóüzenetként.

A pályamunkákat nemcsak magyaror-
szági, hanem határontúli, tengerentúli ma-

gyar iskolák tanulóitól is várják a szerve-
zõk a  figyu.igyiroken@gmail.com  e-mail-
címre elküldve május 3-ig. A szakmai és
társadalmi zsûri döntését május 27-én hir-
detik ki. A verseny fõvédnöke dr. Ulrich
Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város al-
polgármestere.

Biztatnak minden kis rímfaragót, ifjú köl-
tõt, nyissák ki a verses füzetet, verseljenek,
versenyezzenek!

Lassan három évtizedes múltja van a
Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnáziumban szervezett országos
ökumenikus szavalóversenyeknek. Az
Úr érkezése annak a Bánszki Istvánnak
a kezdeményezésére született, aki
1992-ben újraalapította az egyházi is-
kolát. A napokban elhunyt igazgatóra
is emlékeztek múlt hét pénteken, a sza-
valóverseny eredményhirdetésén, az is-
kolában.

A szavalóversenyek évtizedes hagyo-
mányát tavaly megállította a járvány, ezért
hirdették meg a szervezõk idén online for-
mában, vagyis videófelvételeken érkeztek
a versmondók.

ÖKUMENIKUS SZAVALÓVERSENY

Az eredmények a következõk:

I. helyezett: Antalicz Zalán, Kossuth La-
jos Evangélikus Óvoda, Általános Isko-
la, Gimnázium és Pedagógiai Szakgim-
názium, Miskolc.

II. helyezett: Herczku Máté, Nyíregyhá-
zi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázi-
um.

III. helyezett: Kecskeméti Lilla, Sztehlo
Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium, Budapest.
Különdíj: Martin Péter, Kiskõrösi Petõfi
Sándor Evangélikus Gimnázium.

Közönségdíj: Hornyák Lili, Nyíregyházi
Kölcsey Ferenc Gimnázium.

A Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár Helytörténeti esték nevet viselõ
sorozatának áprilisi elõadása online lesz
megtekinthetõ az intézmény YouTube-csa-

tornáján 2021. április 27-én 14.00 órától.
Cím: A Bessenyeiek sírhelye a paszabi ha-
tárban. Elõadó: Jakab Attila régész, mu-
zeológus.

HELYTÖRTÉNETI ESTÉK

NYÍREGYHÁZI TAVASZ
FOTÓPÁLYÁZAT

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület
online fotópályázatot hirdet. Erre  olyan –
fantázianévvel ellátott –, Nyíregyházáról
készült fotók beküldését várják, amely be-
mutatja városunk tavaszi szépségeit.

A képeket 2021. május 6-ig lehet bekül-
deni a moriczegyesuletprogramok@
gmail.com  e-mail-címre, alkotónként max.
3 db-ot, a képek mérete egyenként nem
haladhatja meg az 5 MB-ot.

A pályamunka mellé kérik feltüntetni a
pályázó nevét.

A pályázatok értékelése:
A pályamûveket az egyesület Facebook-

oldalán – fantázianévvel – közzéteszik.

A 3 legtöbb like-ot (kedvelést) kapó pá-
lyázó ajándékcsomagban részesül.

A nyerteseket elektronikus üzenet formá-
jában (e-mail) értesítik.

A díjkiosztásra 2021. május 14-én  11
órakor kerül sor a Móricz Zsigmond Me-
gyei és Városi Könyvtár elõtt (Nyíregyhá-
za, Szabadság tér 2.).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

EPIZÓDOK A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS
TÖRTÉNETÉBÕL 3.

A két világháború közötti helyi és távolsági buszköz-
lekedésnek a gazdasági válság vetett véget. A közúti au-
tóbusz-közlekedés szervezésére hozták létre 1949-ben
a MÁVAUT Autóközlekedési Nemzeti Vállalatot és a Te-
herfuvarozási Nemzeti Vállalatot, amelyeket 1953-ban
személy- és teherszállítással foglalkozó Autóközlekedési
Vállalatokra (AKÖV) osztottak. Megyénk buszforgalmá-
nak biztosítása az 53. sz. AKÖV feladata lett. Az 1961-
es átszervezéssel a korábbi 80 AKÖV helyén 18 megyei
Autóközlekedési Vállalat jött létre, Szabolcs-Szatmárban
az 5. számú. 1970-ben pedig létrehozták az 1-tõl 24-ig
számozott Volán vállalatokat, amelyek közül szintén az
5. számú látta el a megyei buszközlekedés feladatait.

1947-ben a város kereskedõi és iparosai a meginduló
autóbuszjáratok „útiránypolitikája” miatt emelték fel sza-
vukat, mert az a megye több városát (pl. Mátészalka,
Nyírbátor, Vásárosnamény) inkább Debrecennel kötöt-
te össze, mint a „Nyírség metropoliszával”. Panaszol-
ták, hogy emiatt már az iskolások is inkább a Hajdúság
fõvárosába iratkoznak be. E problémának az orvoslását
maga Gerõ Ernõ, akkori közlekedésügyi miniszter ígér-
te meg, pl. a Nyíregyháza és Mátészalka közötti közvet-
len buszközlekedés beindításával. Az elsõ helyi busz-
megállókat is ezekhez a beinduló távolsági buszokhoz
alakították ki, miközben továbbra is rendelkezésre állt a
villamos.

1961-bõl ismerjük az ekkor beindított két új buszjá-

rat útvonalát: 1. Beloiannisz (ma Hõsök) tér–Zsdánov
(Bethlen G.) u.–Vasgyár u.–MÁV állomás–Vécsey u.–
Kalinin (Szarvas) u.–Móricz Zs. u.–Kisteleki u.–Damja-
nich laktanya–Leningrád (Nagyvárad) u.–SZTK rende-
lõ–Beloiannisz tér; 2. Beloiannisz tér–Zsdánov u.–Vas-
gyár u.–MÁV állomás–Széchenyi u.–Iskola u.–Dimitrov
(Debreceni) u.–Beloiannisz tér. A végállomás tehát az
akkori görög kommunista politikus nevét viselõ tér volt,
ahonnan a távolsági buszok is indultak (képünkön).

1962-ben három vonalon kalauz nélküli perselyes
autóbuszjáratokat indítottak, amelyeken a városi vona-
lon 1, Sóstóra 2 forintért utazhattak a nyíregyháziak.

Fotó: A Régi Nyíregyháza FB-oldala
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