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ÓVATOS, FOKOZATOS NYITÁS A KULTÚRÁBAN IS
Már a hét elején ismert volt, hogy a kormányzat újabb, a

pandémiás helyzettel összefüggõ enyhítéseket tervez, amennyi-
ben eléri a beoltottak száma a négymilliót az országban. Szer-
dai lapzártánk miatt ezt még nem lehetett pontosan tervez-
ni, pláne a részletszabályokat. Néhány városi kulturális in-
tézményben azért kíváncsiskodtunk, hogyan gondolkodnak.

Mindenekelõtt dr. Ulrich Attila alpolgármester kérdésünk-
re azt válaszolta, a 4 milliós határ elérését követõen meg-
nyitja kapuit a Jósa András Múzeum, a Kállay Gyûjtemény
és a Sóstói Múzeumfalu, míg a Váci Mihály Kulturális Köz-
pont és könyvtáraink május 3-án nyitnak. – Felhívjuk min-
denki szíves figyelmét, hogy jelen állapot szerint szigorú
szabályok lehetnek, a 18 éven felüliek közül csak az léphet
be, akinek védettséget igazoló kártyája van, ez a 18 év alatti
fiatalokra nem vonatkozik a rendelet értelmében. A maszk-
használatot nem tesszük kötelezõvé, de ajánljuk, míg az
ott dolgozók mindenképpen maszkban lesznek. Kézfertõt-
lenítõ szerekrõl az intézmények gondoskodnak, és ahogy a
nyitás fokozatossága megengedi, egyre több programmal
fognak a nyíregyházi embereknek kedveskedni.

KULTURÁLIS KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁRAK
Mint körkérdésünkbõl kiderült: bár folyamatosan ter-

veznek, mivel a nyitás idõpontja nem volt ismert, a prog-
ramok javarésze késõbb indul. A Váci Mihály Kulturális
Központban az Év természetfotósa kiállítás nyílhat meg
két héten belül, s májusra várható még lemezbörze is,
nyárra pedig már számos színházi elõadás van elõké-
szítve, a Krúdy Gyula Art Mozi május 6-án kezdi a ve-
títést. A tagintézményeikben hétfõtõl újra fogadhatják
a csoportokat és klubokat. A Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár minden szolgáltatóhelye, részlege
látogatható lesz, meglévõ szolgáltatásaikat újra hasz-
nálhatják, s újakat is indítanak. Az egyik az eCard Mo-
bil Olvasójegy, az eCard applikáció mobiltelefonra való
letöltésével egyszerûbb lesz a könyvtári ügyek intézé-
se. Beindul az önkölcsönzõ terminál az érintkezésmen-
tesség jegyében, és az ajtóban, ablakban, küszöbön to-
vábbra is átadják az elõre összekészített könyvcsoma-
gokat olvasóiknak. A májusi programjaikat már online
szervezték meg.

ELIT ALAKULAT 2.0 A MÚZEUMBAN
A Jósa András Múzeum hat állandó kiállítással nyitja

kapuit, s máris várható nagyszabású, idõszaki tárlat, má-
jus közepétõl. Nyíregyházára érkezik az Elit alakulat 2.0
címû vándorkiállítás, mely a miskolci Herman Ottó Mú-
zeum és a székelyföldi Csíki Székely Múzeum közös pro-
jektjeként készült 2019-ben. Ez kiegészül „Szabolcs ve-
zér földjén” címmel az intézmény gazdag anyagával.
Múzeumpedagógiai foglalkozásokat is terveznek a diák-
ság számára a vírushelyzet változásával. A Kállay Gyûjte-
mény állandó kiállításai (köztük a várostörténeti anyag)
mellett az Oscar Dietrich  kamarakiállítást tervezik május
elsõ felében. A Sóstói Múzeumfaluban élõ porták és kéz-
mûves tevékenységek várják majd a látogatókat a hét min-
den napján. Új lehetõség az audioguide készülékek bér-
lése, mely a magyar nyelven kívül lengyel, szlovák, an-
gol, ukrán és német nyelven tájékoztat az épületek törté-
netérõl. S remélik, pünkösdre már „igazi” rendezvényt is
szervezhetnek.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

MÁJUS 1-JÉN INDUL AZ 55-ÖS AUTÓBUSZ
2021. május 1-jétõl – a nyári menetrend érvényessége alatt – szabadnapokon és munka-

szüneti napokon újra közlekedik a megszokott Örökösföld–Jósaváros–Sóstógyógyfürdõ viszony-
laton az 55-ös autóbusz – közölte honlapján a Volánbusz. Szombaton és vasárnap délelõtt és
délután félóránként, a déli idõszakban és az esti órákban pedig óránként jár az 55-ös autó-
busz. A járat az 5-ös autóbusz meghosszabbításaként közlekedik. Ezzel egyidejûleg szabad-
napokon és munkaszüneti napokon egyes 8A járatok meghosszabbított útvonalon 8-as jelzés-
sel Sóstógyógyfürdõig közlekednek. Múlt heti hír, hogy a Kállói út és Tünde utca keresztezõ-
désében körforgalom építése miatt a csomópontnál a Tünde utcát lezárták, így a helyközi
járatok menetideje nõ, a helyi járatok terelt útvonalon közlekednek. Érintett helyi járatok: 2;
22; 13; H32, kimaradó megállóhely a Tünde utca. Szintén friss: a Volánbusz járatain szom-
battól ismét lehet jegyet vásárolni a buszvezetõktõl, visszaáll a fedélzeti jegyértékesítés és
az elsõ ajtós felszállási rend. Részletes menetrendek: www.volanbusz.hu/nyiregyhaza.

ANYÁK NAPI AJÁNDÉK

A múlt hétvégétõl újra fogadhat látogatókat a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Pacsirta és
Rozsnyai utcai idõsek otthona. A személyes látogatásra csak elõre egyeztetett idõpontban, kedden vagy
csütörtökön van lehetõség, szigorú szabályok betartása mellett. Képünkön Gizike néni találkozik Gabri-
ella lányával, igaz, egy üvegfal választja el õket...
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FAÜLTETÉS A
VÁROSLIGETBEN
Újabb elõnevelt facsemetékkel lett gazdagabb a város

faállománya. Múlt hét csütörtökön dr. Kovács Ferenc pol-
gármester, dr. Ulrich Attila alpolgármester, valamint a
Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület képviselõi 20 da-
rab elõnevelt facsemetét ültettek el a Bujtosi Városliget
egyik sétánya mellé.

– A Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület nem elõször
kapcsolódik be a fásítási programba, már az elsõk között
a Szegfû utcai fasor ültetésénél is az adományozók között
voltak. Nyíregyházának 52 ha parkerdeje van, és csak-
nem 2 millió négyzetméter a parkok összes területe. Ezt a
hatalmas zöldterületet nemcsak gondozzuk és ápoljuk, de
tovább is növeljük azt. A Zöld Város programunkat hat
évvel ezelõtt indítottuk, melynek keretében több park és
számos zöldfelület megújult. Nagyon örülök, hogy az ön-
kormányzat kezdeményezéséhez sok vállalkozó és civil
szervezet, de a NYÍRVV Kft. közremûködésének köszön-
hetõen sok intézmény és magánszemély is csatlakozott –
emelte ki dr. Kovács Ferenc polgármester.

ÕSSZEL FOLYTATJÁK

Lakatos Tibor, a Vállalkozók Nyíregyházáért Egyesület
elnöke hozzátette, egyesületük már negyedik alkalommal
vesz részt a fásítási programban, õsszel pedig tovább foly-
tatják egy nagyobb volumenû faültetéssel.

– A város zöldítési programja több éve kezdõdött – er-
rõl már dr. Ulrich Attila beszélt. – Egyrészt szükség van az
árnyékos sétányokra, másrészt ezeknek a fáknak nagyon
jó a környezeti hatása a porszûréssel, a klímára gyakorolt
hatásukkal. De ez csak az egyik eleme annak, amit váro-
sunk tesz a környezetvédelem érdekében. Felvettük a kap-
csolatot a helyi zöld szervezetekkel is, akikkel hosszú távú
partneri, szakmai együttmûködést kívánunk kialakítani,
hiszen a környezetvédelem közös ügyünk.

RENDÕRI FELVEZETÉSSEL ÉRKEZIK MAJD MEG
A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS EMLÉKMÛVE

Már elkészültek a levelei és kiöntötték az összes da-
rabját annak a bronzszobornak, amely Nyíregyháza MJV
megbízásából, a trianoni békediktátum centenáriumára
készül. A több mint 4,5 méter magas szobrot a Magyar
Honvédség szállítójármûve rendõri felvezetés mellett jut-
tatja majd el Nyíregyházára, június negyedikéig.

– A szobor 72 levele már elké-
szült, ezek közül minden harmadik
mintás, és egy-egy emberalakot fog
majd ábrázolni a hármas csokorba
rendezett 24 levélcsoport. Az em-
beralakok egyébként egymás felé
hajlanak, a lombkorona pedig
Nagy-Magyarország sziluettjét idézi
– magyarázta az emlékmû részle-
teit Makoldi Sándor szobrászmû-
vész, aki hozzátette, ezen túl pedig
számos rejtett szimbolikája lesz

még az emlékmûnek.
– A szobor egy 8 méter átmérõjû füves dombon fog áll-

ni Nyíregyházán, ami majd kiemeli a kompozíciót, és a
tragédiára is utal. A mellkorong utal az elõdeinkre, ami
széttörik, csakúgy, mint amikor Magyarországot szétcsa-

tolta a trianoni diktátum. A gyökerek pedig egy új utat
mutathatnak a magyarság számára.

A nyíregyházi kötõdésû Makoldi Sándor szobrászmû-
vész bodrogkeresztúri mûhelyében készíti az emlékmûvet,
amit a tervek szerint június negyedikén állítanak végleges
helyére a Hõsök terén.

A HONVÉDSÉG IS SEGÍTENI FOG

– Nagy logisztikát igényel, hogy az emlékmû eljusson
majd Bodrogkeresztúrról Nyíregyházára. Már felkértük a
honvédséget és a rendõrséget is, hogy segítsenek a szállí-
tásban, hiszen ez az alkotás 450 centiméter magas és 350
centi széles. Az út során a legnagyobb nehézséget a vas-
úti átjárók jelentik majd, hiszen ott számolni kell egy 60
centiméteres védõtávolsággal is – tette hozzá dr. Ulrich
Attila alpolgármester.

A mûhelybõl a közel 3 tonnás szobrot darukkal fogják
majd kiemelni, egy több mint ötórás procedúra kereté-
ben, aztán az éjszakai kisebb forgalomban, rendõri felve-
zetéssel érkezhet majd meg a mûalkotás Nyíregyházára,
a Hõsök terére, hogy június negyedikén méltó körülmé-
nyek között fel is tudják avatni.

(Szerzõ: Fehér Attila)

Makoldi Sándor

Makoldi Sándor szobrászmûvész folyamatosan dolgozik, hogy júniusra elkészülhessen az emlékmûvel
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HAMBURGERMOZGALOM LETT A FELJELENTÉSBÕL!
PÉLDÁTLAN TÁRSADALMI ÖSSZEFOGÁS VESZI KÖRÜL A FRONTVONALBAN DOLGOZÓ MENTÕKET NYÍREGYHÁZÁN IS!

A RENDKÍVÜLI HELYZETBEN IS HELYTÁLLNAK

Az életmentõk még ebben a rendkívüli helyzetben is
helytállnak, ez azonban nem változtat a tényen, misze-
rint hatalmas terhelést kell most kiállniuk. Ezért is tölti
el õket jó érzéssel, hogy a bajtársnõjüket ért feljelentés
óriási visszhangot és példátlan  társadalmi összefogást 
váltott ki.

ÁLDOZATKÉSZ, FEGYELMEZETT MUNKA
– Az Országos Mentõszolgálat bajtársi közössége elõ-

ször is szeretné megköszönni a társadalom elismerését,
támogatását, illetve azt a megszámlálhatatlan adományt,
édességet, meleg ételt, tárgyi eszközöket, amelyekkel
önzetlenül támogatták a mentõket ebben a nehéz idõk-
ben az elmúlt egy évben. Mindennapi tevékenységünk
eredményességéhez nagymértékben hozzájárult a civil
szervezetek, magánszemélyek, valamint intézmények
részérõl megnyilvánuló önzetlen segítség és támogatás.
A koronavírus harmadik hullámában is a jelenlegi ter-
helés mellett számíthat a lakosság a mentõk áldozat-
kész, fegyelmezett munkájára. A bajtársnõk és a bajtár-
sak nagy erõfeszítéseket tesznek a bajba jutott emberek
korrekt ellátása érdekében, komoly áldozatot vállalva
azért, hogy egy egészségügyi vészhelyzetben megóv-
ják az állampolgárok egészségét és segítsenek a bete-
geken.  Ígérjük, ahogyan eddig is, úgy ezután is helyt-
állunk bajtársainkkal és számíthatnak ránk ezután is –
hangsúlyozta Ménes Dávid.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Április elején szinte futótûzként söpört végig az orszá-
gon a hír, miszerint piros tojás helyett feljelentést kaptak
húsvétkor a mentõk, mert egyik szolgálatot teljesítõ bajtár-
suk megállt ebédet vásárolni. Természetesen nem ellátás alatt
vagy helyett, hanem kórházból a mentõállomásra tartva tette
meg mindezt, ami nem veszélyeztette az egység riasztható-
ságát vagy befolyásolta a „bevonulás” útvonalát. A feljelen-
tésbõl aztán pillanatok alatt mozgalom lett: azóta több ét-
kezde is – köztük nyíregyházi cégek, üzletek és éttermek –
kedvezményes, vagy akár ingyenes ebédet kínál fel a men-
tõdolgozóknak. Van, aki kürtõskaláccsal, míg mások egy
menüvel, vagy akár fagylalttal is támogatják a hõseink
munkáját, amibõl most bõven kijár nekik, hiszen csak a
megyében naponta 200–220 feladat hárul rájuk.

A koronavírus-világjárvány harma-
dik hulláma extrém terhelést adott –
és ad még jelenleg is – az egészség-
ügyi dolgozóknak, egyebek mellett a
mentõknek is, akik folyamatosan
többletkapacitással dolgoznak. Csak
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
(50 mentõegység teljesít szolgálatot,
ebbõl 8 Nyíregyházán) naponta 200–
220 feladat hárul rájuk, az Országos
Mentõszolgálat egységei pedig eddig
már több mint 1 200 000 mintavételt

végeztek országszerte, és 156 000 fertõzésgyanús (vagy
igazoltan fertõzött) betegnek nyújtottak segítséget a meg-
szokott mentési feladatokon felül – tájékoztatta a Nyír-
egyházi Napló szerkesztõségét Ménes Dávid, az Orszá-
gos Mentõszolgálat Észak-Alföldi régiójának kommuniká-
ciós munkatársa, aki hozzátette, az elképesztõ terhelés
mellett márciusban sajnos több mint 1600 vaklármához is
ki kellett vonulniuk feleslegesen.

IDÉN MÁR TÖBB MINT 4500 VAKLÁRMA

– A tréfás betelefonálók idén több mint 4500 vaklármá-
val nehezítették az életmentõk szolgálatait országosan.

  MINTAVÉTELEZÉS TÖBBLETKAPACITÁSSAL
– Az Országos Mentõszolgálat valamennyi mentõegy-

sége rendelkezik a fertõzõ betegek ellátásához szükséges
védõfelszereléssel, és a fertõtlenítés eszközeivel, melyek-
bõl jelentõs mennyiségû raktározott tartalék is rendelke-
zésre áll – folytatta. – Az új koronavírussal kapcsolatos
feladatspecifikus teendõket folyamatosan frissülõ eljárás-

rendben szabályoztuk, a védõfelszerelések használata a
protokoll szerint minden mentõdolgozó számára kötele-
zõ. A mintavételi tevékenységet az alaptevékenységen
felül, attól elválasztva, önálló logisztikával és a rendelke-
zésre álló többletkapacitással végezzük, a kapacitást fo-
lyamatosan erõsítjük. Annak érdekében, hogy minden
mintavételi megrendelést gyorsan tudjunk teljesíteni, a
Belügyminisztérium és az ITM közremûködésével több
száz egyetemi hallgató is bekapcsolódott a járványügyi
mintavételezésbe és a hozzá tartozó adminisztratív, lo-
gisztikai feladatokba. A mintavevõket az Országos Men-
tõszolgálat képzésben részesíti, ami kiterjed a védõesz-
közök használatára, a beavatkozás szakmai protokolljá-
ra, a fertõtlenítésre és a szükséges adminisztrációra is.

   
A HÁZIORVOS MEGRENDELÉSE ALAPJÁN

MEGY KI A MINTAVEVÕ EGYSÉG
– Az országos tiszti fõorvos aktualizált eljárásrendje sze-

rint a háziorvos elektronikus felületen leadott megrende-
lése alapján megy ki a címre mintavevõ egység, illetve
bizonyos esetekben, elõzetes egyeztetés után lehetõség
van arra, hogy a beteg felkeresse az Országos Mentõszol-
gálat kijelölt mintavételi pontját. Ez utóbbi esetben a Men-
tõszolgálat munkatársai minden érintettel egyenként, konk-
rétan tisztázzák a mintavétel helyét és idõpontját. A házi-
orvosok által megrendelt járványügyi mintavétel esetén
elõször antigén gyorstesztet végzünk, amelynek pozitivi-
tása bizonyítja a fertõzöttséget. Amennyiben a gyorsteszt
negatív, ugyanezen a helyen PCR mintavétel történik,
amelyet laboratóriumi vizsgálat követ.

Ménes Dávid

FOLYTATÓDHATNAK A JOGI ELJÁRÁSOK
A JELENTÕS TARTOZÁST FELHALMOZÓ, NEM EGYÜTTMÛKÖDÕ ÜGYFELEK MÁSOKTÓL VESZIK EL A HELYET

Az önkormányzat és a NYÍRVV Nonprofit Kft. elköte-
lezett amellett, hogy szükség van – a közvagyonnal való
felelõs gazdálkodás és a többi fizetõ bérlõvel szembeni
méltányos hozzáállás jegyében – az irreálisan magas lak-
bérhátralékot felhalmozókkal szembeni határozott fel-
lépésre – közölte szerkesztõségünkkel az önkormány-
zati cég. Ennek érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú
Város Közgyûlése 9/2020. (II. 06.) számú határozatá-
ban döntött az önkormányzati bérlakásban élõ, 250 000
forint összegnél nagyobb lakbér- és üzemeltetési költ-
séghátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény
nélküli kiköltöztetésérõl.

A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
182/A. §-ban meghatározott ún. kilakoltatási moratórium
2021. április 30. napján lejár. Az önkormányzat és a
NYÍRVV Nonprofit Kft. folytatni kívánja a 2020 õszén
megkezdett karhatalmas kiköltöztetéseket, amennyiben az
adósok nem rendezik a tartozásukat.

CSAK ÁTMENETILEG NÕTT A HAJLANDÓSÁG
Emlékeztetõül: 2020 októberében több mint kétszere-

sére nõtt a lakbérfizetési hajlandóság a Huszár lakótele-
pen, azt követõen, hogy négy család esetében – miután
sajnos minden más jogi lehetõség kimerült – megtörtént a
karhatalmas kényszerkiköltöztetés. Természetesen a vég-
rehajtási eljárások nemcsak a Huszár lakótelepet érintik,
hanem a város más részeit is. Ami az összegeket illeti, a
szociális önkormányzati bérlakások bérleti díja jelentõ-
sen kevesebb, mint a piacon fizetendõ lakbér, akár fele,
harmada, ez a Huszáron például néhány ezer forint ha-
vonta. Ugyanakkor folyamatosan lehetõségük volt és van
az érintetteknek részletfizetési megállapodást kötni, vala-
mint igénybe venni a lakásfenntartási támogatást és még
számos, az önkormányzat által biztosított kedvezményt.

MEGHALADJA A FÉLMILLIÓ FORINTOT
A kiköltözések továbbra is a nem együttmûködõ,

nagy összegû hátralékot felhalmozó háztartásokat érin-

tik. Elsõ ütemben azok az adósok érintettek, ahol a
lakbér- és üzemeltetési költségtartozás meghaladja az
500 000 forintot, a hátralék a kiköltöztetési moratóri-
um ideje alatt legtöbb esetben növekedett, és a NYÍRVV
Nonprofit Kft. már megkérte a karhatalmas kényszer-
kiköltöztetést.

1600-AN VÁRNAK LAKÁSRA

Tudni kell, ahhoz, hogy ide eljussanak, több évre volt
szükség, amely során végig volt lehetõségük megegyez-
ni, többször volt alkalmuk fizetni, azonban ez eddig nem
történt meg, ezért kénytelen a cég ehhez az eszközhöz
folyamodni. Jelenleg Nyíregyházán 1600 bérlakás-
igénylõt tartanak nyilván, akik közül sokan szívesen be-
költöznének egy önkormányzati bérlakásba. Velük szem-
ben is méltánytalan azok hozzáállása, akik a jelekbõl
ítélve visszaélnek a közösség által biztosított lehetõsé-
gekkel.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

Pályázati felhívás
A „RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY” Kuratóriuma pályázatot

ír ki egyszeri vissza nem térítendõ támogatás elnyerésére, felsõfokú tanulmányokat
folytató hallgatók részére.

FELTÉTELEK:
– legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakóhely;
– elsõ diploma megszerzésére vonatkozó felsõoktatási aktív hallgatói jogviszony

(BSC, MSC, osztatlan képzés);
– jó tanulmányi eredmény (minimum 3,51-es átlageredmény kumulált átlag alapján);
– a családban az egy fõre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a min-

denkori legkisebb öregségi nyugdíj 250%-át, azaz 71 250 Ft-ot.
A pályázathoz kérjük benyújtani:
1.) adatlapot (letölthetõ: www.nyiregyhaza.hu, személyesen átvehetõ a Polgár-

mesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztály Titkárságán, B. épület I. emelet
102. szoba);

2.) iskolalátogatási igazolást (valamennyi tanköteles vagy tanulmányokat folytató
gyermek esetén);

3.) a felsõfokú tanulmányi eredményt dokumentáló, az elõzõ félév kumulált ta-
nulmányi átlagát tartalmazó Tanulmányi Osztály által hitelesített irat másolatát (leg-
utóbbi lezárt félévi eredmény, elektronikus vagy hagyományos leckekönyv másola-
ta, mely tartalmazza a kumulált átlagot);

4.) aktív hallgatói jogviszony igazolását;
5.) az egy fõre jutó családi jövedelem igazolásait (utolsó havi nettó bér, önfoglal-

koztató esetén NAV és a könyvelõ által kiállított igazolás, gyerektartás, családi pót-
lék, árvasági ellátás, nyilatkozatok stb.);

6.) a legalább 5 éves nyíregyházi állandó lakhely igazolását (lakcímkártyával,
vagy Okmányiroda által igazoltan).

A pályázatok beérkezésének határideje:
2021. május 21.

CÍM: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Köznevelési Osztály
4400 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.
A BORÍTÉKRA FELTÉTLENÜL ÍRJÁK RÁ:

RÁSZORULÓ HALLGATÓKÉR T KÖZALAPÍTVÁNY
A Kuratórium fenntartja azt a jogát, hogy a szociális körülményeket helyszíni

látogatás során ellenõrizze. A Kuratórium döntését követõen írásban értesítjük a
pályázókat az eredményrõl.

A pályázattal kapcsolatos bõvebb felvilágosítás a Szociális és Köznevelési Osztá-
lyon (tel.: 42/524-585) kérhetõ.

A JÉGVILÁG NYÍREGYHÁZÁRA KÖLTÖZIK
ELKEZDÕDÖTT A NAGYSZABÁSÚ BERUHÁZÁS AZ ÁLLATPARKBAN

Elkezdõdött a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató ki-
alakítása a Nyíregyházi Állatparkban. Magyarországon
eddig még egy vidéki állatkertben sem volt ekkora volu-
menû beruházás. Az állatpark igazgatója úgy nyilatko-
zott, az új attrakció megépítése után akár a 800 ezret is
elérheti majd a látogatók száma.

Már elkezdték lebontani a jegesmedvék és pingvinek
egykori kifutóját a Nyíregyházi Állatparkban, egy telje-
sen új épületben kapnak helyet a jövõben az állatok. Ko-
rábban beszámoltunk róla, hogy kormányzati támoga-
tást kapott az állatkert új attrakciójának az építése, a jó
hírt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere je-
lentette be.

MONUMENTÁLIS JÉGCSARNOK

Az alapépület, vagyis a központi csarnok építése az elsõ
üteme a beruházásnak. A látványterveken is látszik, hogy
lesz egy monumentális jégcsarnok, de az egész épületet
áthatja majd a sarkkörök hangulata, a hideg és a jégvilág
imitációja. Az állatpark igazgatója szerint, ahogy a ven-
dég belép majd ebbe az új épületbe, rögtön úgy érzi ma-
gát, mintha a sarkkörökön járna, de több érzékszervére is
hatni fog.

– A látogató beléphet egy úgynevezett klímakamrába
is, ahol esik a hó, süvít a sarki szél és ahol megnézheti,
hogy az eszkimók hogyan éltek. Természetesen adunk

nekik pokrócot, nehogy megfázzanak. Visszamegyünk elsõ
körben húszezer évet az utolsó jégkorszakig, élethû figu-
rákkal bemutatjuk a jégkorszakban élt állatokat, például a
mamutot, a gyapjas orrszarvút, a barlangi medvét, majd
az utazásunk során, ami egy különleges séta lesz, elju-
tunk a ma élõ sarkvidéki állatokhoz és ennek az elsõ ütem-
nek a központi bemutatója a három részbõl álló, nagy je-
gesmedve-bemutató, amibe vízesések, víz alatt látható
medencék, és különleges építmények lesznek, ami a je-
gesmedvék tenyésztését szolgálja – sorolta a beruházás
elemeit Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgató-
ja.

Itt lesz még fóka- és pingvinbemutató is, majd eljut-

nak a vendégek egy különleges terembe, ahol a Jeges-
tenger mélyén találják magukat, jeges-tengeri halakkal
körülvéve.

EMBLEMATIKUS ÉPÜLET

– Úgy gondolom, hogy ha ez megépül, nemcsak Nyír-
egyházának, nemcsak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének,
hanem az egész országnak emblematikus épületévé vál-
hat a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató. Európai szintû
és európai hírû vonzerõ lesz, nagyon remélem, hogy több
százezerrel megdobja majd a látogatói számot és elérjük
a 800 ezres vendéglétszámot is, ami nagyon sokat jelen-
tene Nyíregyháza és a város turizmusából élõk számára 
– tette hozzá az igazgató.

A tervek szerint másfél év alatt készül el a többlépcsõs
beruházás elsõ üteme az állatparkban. A különleges be-
mutatók mellett egy hatalmas kiszolgálóegység is épül, ét-
termekkel és különbözõ szolgáltatásokkal.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója
szerkesztõségünk megkeresésére elmondta, bíznak
benne, hogy péntek estére elérjük a 4 millió beoltot-
tat, és akkor abban az esetben május elsején, szom-
baton kinyit a Nyíregyházi Állatpark is. Kérik, figyel-
jék a híreket!

IDÉN IS VÁRJA SZIGLIGET A DIÁKOKAT!

strandbelépõt, a szállás és a háromszori
étkezés költségét, valamint a szakmai prog-
ramok díját. Az önköltséges tábor idén gyer-
mekenként 36 000 Ft/turnus/fõ díj ellené-
ben vehetõ igénybe. Csakúgy azonban,
mint a nyári napközis táborok esetében, itt
is igénybe vehetõk kedvezmények – tájé-
koztatta szerkesztõségünket a NYÍRVV
Nonprofit Kft.

 
A JÁRVÁNYÜGYI SZABÁLYOK

SZIGORÚ BETARTÁSÁVAL

– A részt vevõ gyermekekre gondosan
kiválasztott felügyelõ tanárok vigyáznak az
ott eltöltött idõ alatt. A programokat a gye-
rekek életkori sajátosságainak figyelembe
vételével állítják össze, így sok ismeretet
szerezhetnek a Balaton nevezetességeirõl
és környékérõl. Egész héten izgalmas prog-
ramok, strandolás, játékok, látványosságok
nyújtanak a résztvevõknek feledhetetlen
élményeket, melynek során sokszor új ba-
rátságok is szövõdnek.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. mindent elkö-
vet annak érdekében, hogy a gyerekek szá-
mára minél kényelmesebb, kellemesebb és
emlékezetesebb legyen a szigligeti táboro-
zás, természetesen a járványügyi szabályok
szigorú betartásával. Ezt figyelembe véve
megkérünk minden résztvevõt, hogy a tá-
borba szájmaszkot hozzon magával.

A hagyományoknak megfelelõen idén is
várja a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében lévõ Szigligeti Gyermeküdülõ a
nyíregyházi általános iskolák diákjait. Je-
lentkezni május 4-ig lehet, az iskolákban
kijelölt szervezõ pedagógusoknál.

Idén közel 800, nyíregyházi székhelyû
alapfokú iskolában tanuló gyermek tábo-
rozhat a Szigligeti Gyermeküdülõben, 10
turnusban.

 
TURNUSOK:

0. turnus: 2021. június 14–június 18.
1. turnus: 2021. június 21–június 26.
2. turnus: 2021. június 28–július 3.
3. turnus: 2021. július 5–július 10.
4. turnus: 2021. július 12–július 17.
5. turnus: 2021. július 19–július 24.
6. turnus: 2021. július 26–július 31.
7. turnus: 2021. augusztus 2–augusz-

tus 7.
8. turnus: 2021. augusztus 9–augusz-

tus 14.
9. turnus: 2021. augusztus 16–augusz-

tus 21.
10. turnus: 2021. augusztus 22–augusz-

tus 27.
 
A táborozási díj tartalmazza a résztve-

võk útiköltségét, a közüzemi díjakat, a
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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 II./2021., 3 terület – tárgyalásos eljárás a FÕÉP/390/2021. ügyiratszámon,
– MÓDOSÍTÁSOK III./2021., 2 terület – egyszerûsített eljárásban a FÕÉP/430/2021. 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 30-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 17.
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



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
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AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS HIVATALOS LAPJA

Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában
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EPIZÓDOK A HELYI BUSZKÖZLEKEDÉS

TÖRTÉNETÉBÕL 4.
A helyi és a távolsági buszközlekedés megszervezé-

sét nehezítette a rendelkezésre álló buszok kevés szá-
ma (1956-ban mindössze 33 autóbusz közlekedett a
megyében), valamint a gépjármûpark is folyamatos fel-
újításra szorult. Ez indította az AKÖV Dolgozó Ifjúság
Szövetségének (DISZ) tagjait arra 1955-ben, hogy a fel-
lelhetõ autóroncsokból és motorokból egy 67 ülõhelyes
és 43 állóhelyes Chausson-autóbuszt építettek augusz-
tus 20-a tiszteletére. Ez a busz a vasútállomástól a Belo-
iannisz (ma Hõsök) téren át az ekkoriban épített Bocs-
kai utcai SZTK megyei rendelõintézet között szállította
az utasokat.

A város tömegközlekedésérõl 1966-ban készült jelen-
tésben kimutatták, hogy a villamosok befogadóképes-
sége 747 ülõ- és állóhely volt, azonban a kocsipark el-
avult és folyamatos karbantartást igényelt. A villamos
vonalán túli részeken pedig tíz autóbuszjáratot állítot-
tak be személyszállításra. Az utasok száma azonban
folyamatosan nõtt. Az illetékesek döntésére a kisvasutat
és a villamost kivonták a város tömegközlekedésébõl és
a fejlesztéseket az autóbuszjáratokra fordították. A vil-
lamos utolsó járatai 1969. május 31-én közlekedtek. A
belvárosi vasúti pályát felszámolták és egy várost elke-
rülõ szakaszt építettek a kisvasútnak. Ezután az AKÖV
vette át a forgalom lebonyolítását a MÁV állomás és Sóstó,
a MÁV állomás és a tbc szanatórium között.

1967-ben két hatvanszemélyes, „szupermodern” IKA-

RUSZ 630-as típusú autóbusz átadása két új városi kör-
járat kiépítését tette lehetõvé. Ezt a 12-es sorszámot kapó,
nyolcas alakú járatútvonalat kedvezõen fogadták az uta-
sok, hiszen pl. az Északi Alközpontból átszállás nélkül,
17 perc alatt juthattak el a dolgozók az almatárolóba.
Szintén az 1967-es év újdonsága, hogy a városi közle-
kedésben is megjelentek az elsõ csuklós autóbuszok.

A változtatások egy új autóbusz-pályaudvar építését
is szükségessé tették. Ezt 1963-ban még a Lenin (ma
Szabadság) téren képzelték el, 1971-ben azonban a Jó-
kai téren adták át. 1972-ben a város 16 vonalán 28 au-
tóbusz közlekedett.
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