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ENERGETIKAI KORSZE-
RÛSÍTÉS. Öt nyíregyházi
intézmény, három
bölcsõde, egy gyermekjó-
léti központ és egy idõsek
klubja energetikai fejlesz-
tése valósulhat meg.

LEGO: VILÁGSZÍNVONAL NYÍREGYHÁZÁN

AMIRÕL AZ UTCÁK...

16

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarország Alaptörvénye alapján négyévenként nyílik mód arra, hogy a vá-
lasztópolgárok szavazati jogukkal élve dönthetnek arról, hogy kik képviseljék õket
az Országgyûlésben.

Magyarországon 2014. április 6-án (vasárnap) tartják az országgyûlési képviselõ-
választást, amely a korábbi választásoktól eltérõen egyfordulós lesz. Szavazni kizá-
rólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével – csak a választópolgár lakcíme
szerinti szavazóhelyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személyazonosságát és
lakcímét vagy személyi azonosítóját kell igazolnia. Erre a következõ érvényes iga-
zolványok alkalmasak:
– a lakcímet is tartalmazó személyazonosító igazolvány (régi típusú, könyvecske
formátumú) vagy
– a lakcímigazolvány (közismert nevén lakcímkártya) és
– személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), vagy
– útlevél, vagy
– vezetõi engedély (kártya formátumú).

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár – kérelmére – belföl-
dön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja le szavaza-
tát.  Átjelentkezési kérelmet legkésõbb 2014. április 4-én (pénteken) 16 óráig lehet
kérni a választópolgár lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott település megnevezését
tartalmazza (hajléktalanok), illetõleg akik átjelentkezést kértek, a 47. számú szava-
zókörben (Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 8. szám) szavazhat-
nak.

Ezen a választáson az eddigi választásokhoz képest új szabály, hogy az átjelent-
kezéssel szavazók nem az átjelentkezés helye szerinti jelöltekre, hanem lakóhe-
lyük szerinti jelöltekre adhatják le szavazatukat.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplõ, mozgásában
egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választó-
polgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2014. április 4-én (pénteken) 16 óráig
kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek névjegyzékén a választó-
polgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 15 óráig a szavazatszámláló bizottság-
tól is lehet kérni.

Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik (hanem például:
szociális vagy egészségügyi intézményben), elõször átjelentkezést kell kérnie a lak-
címe szerinti Helyi Választási Irodától, majd az átjelentkezés birtokában kell moz-
góurnát igényelnie az intézmény helye szerinti Helyi Választási Irodától.

Az országgyûlési képviselõk választásán a választópolgár két szavazólapot kap,
az egyik szavazólapon egyéni választókerületi jelöltekre, a másik szavazólapon
pártok által állított listákra lehet szavazni.

Azok a választópolgárok, akik nemzetiségi regisztrációjukat az országgyûlési vá-
lasztásokra is kiterjedõ hatállyal kérték, pártlista helyett nemzetiségi listára szavaz-
hatnak.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ egy egyéni jelöltre
és egy pártlistára (vagy nemzetiségi listára) lehet a jelölt, illetve a lista neve melletti
körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal (+ vagy X).

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás napján, 2014. április
6-án a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az
alábbi telefonszámokon lehet elérni:
– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/524-530, 42/524-532
és a 42/524-534-es telefonszámokon kérhetõk,
– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzékével kapcsola-
tos információk a 42/597-680-as fõszámon és az 524-524/139-es melléken kérhe-
tõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2014. április 6-án a fentiek szerint élje-
nek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2014. április 2.

Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2014. ÁPRILIS HÓ 6. NAPJÁRA KITÛZÖTT ORSZÁGGYÛLÉSI

KÉPVISELÕVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

„NEKEM ITTHON VAN
DOLGOM”. Nyíregyháza
biztosan új képviselõt
választ vasárnap: dr.
Kovács Ferenc úgy
döntött, hogy a polgár-
mesteri posztért indul újra
õsszel.
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KÖNYVTÁRBUSZ.
Könyvtárbuszt adtak át a
Kossuth téren. A járat a
bokortanyákon és a Felsõ-
Tisza-menti kistelepülése-
ken lát majd el könyvtári
és infokommunikációs
szolgáltatásokat.BOKRÉTAÜNNEPSÉG
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VÁLASZTÁS 2014.
2014. április 6-án, vasárnap országgyûlési választás lesz
Magyarországon. A tájékozódást szeretné segíteni a Nyír-
egyházi Napló a címlapon, lentebb megjelentetett közle-
mény mellett még hat oldalon keresztül. Praktikus és fon-
tos információkat olvashatnak dr. Szemán Sándor címze-
tes fõjegyzõtõl, a Helyi Választási Iroda vezetõjétõl, meg-
találják az összes, Nyíregyházát érintõ szavazókör terüle-
tét és címét, a fülkében majd kézbeveendõ szavazólapok
pillanatnyi állapot szerinti mintáját, a felhívásunkra be-
mutatkozásukat beküldõ képviselõjelöltek gondolatait, és
a pártok aktuális tájékoztatását az utóbbi idõszakból.

(7–12. oldal.)
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NAPRÓL NAPRA A HÉT

ÖNERÕ-VISSZATÉRÍTÉSRE PÁLYÁZNAK

ENERGETIKAI KORSZERÛSÍTÉS

Kétszázmilliárd forintot költhet Ma-
gyarország turizmusfejlesztésre a most
kezdõdõ uniós fejlesztési ciklusban – er-
rõl számolt be dr. Komoróczki István
Nyíregyházán.

Szerzõ: Z. Pintye Zsolt

A Zöld Piramisban kalauzolta körbe a
Nemzetgazdasági Minisztérium tervezésko-
ordinációért felelõs államtitkárát Gajdos
László, az állatpark igazgatója, valamint dr.
Kovács Ferenc polgármester. Az államtit-
kár elégedett volt a látottakkal és azt mond-
ta, pedagógiailag és turisztikai szempont-
ból is kedvezõ, hogy uniós támogatást ka-
pott a Zöld Piramis, és uniós források fel-
használásával épülhet meg a következõ
nagy attrakció, a Viktória-ház is. Az állam-
titkár elmondta, Nyíregyháza mellett még
tucatnyi helyen fordul meg az országban
munkatársaival, hogy megvizsgálják, ho-
gyan hasznosultak az uniós támogatások.

TÚLLÉPTE A HATÁROKAT

Gajdos László szerint, az állatpark sta-
tisztikái is jól bizonyítják, hogy megérte
Sóstóra költeni, jelentõs volt a turistafor-
galom, hiszen például augusztusban 60
ezer külföldi látogatta meg a vadasparkot.

Az állatpark fejlesztése nem áll meg,

250 millió forint kormányzati és uniós for-
rást kapott az új attrakció, a dél-amerikai
és egyéb különleges állatokat, valamint nö-
vényeket bemutató Viktória-ház építése.
Dr. Kovács Ferenc hozzáfûzte, az új léte-
sítményhez 300 millió forintot kell bizto-
sítani az önkormányzatnak is. A városhá-
zán azonban szeretnének pályázni az ön-
erõ visszatérítésére, mivel a 2,1 milliárdos
Sóstó-fejlesztés is 100 százalékos támoga-
tást kapott.

célú Kistérségi Társulás, ezzel öt nyíregy-
házi intézmény energetikai fejlesztése
valósulhat meg idén. A Nefelejcs, a Ba-
baház és a Hóvirág bölcsõdék, a Déli
Gyermekjóléti Központ, valamint az
orosi 2. számú Idõsek Klubja.

Dr. Kovács Ferenc polgármester el-
mondta, több mint 200 millió forintos
uniós és hazai forrást nyertek 85 száza-
lékos támogatással, a 30 milliós önerõt
az önkormányzat fizeti. Ezek az épüle-
tek már rászorultak a felújításra, és az
energetikai korszerûsítéssel csökkennek
a fenntartási költségeik is.

A projekt keretében megvalósul az
épületek külsõ hõszigetelése, a nyílás-
zárók cseréje, a fûtési és használati víz-
rendszerek felújítása és átalakítása, va-
lamint a világítási rendszerek energiata-
karékos korszerûsítése.

Jászai Menyhért a Nyírségi Többcélú
Kistérségi Társulás elnökeként hangsú-
lyozta, Nyíregyháza másik nyolc telepü-
léssel közösen mûködteti a társulást, alap-
vetõen a szociális jellegû feladatok ellá-
tására. Éppen ezért a társulás gondozza
ezt a fejlesztési programot is. Az energe-
tikai korszerûsítési munkák áprilisban
kezdõdnek, a beruházások október vé-
gére készülnek el.

MÁRCIUS 27., CSÜTÖRTÖK

ÁRNYALATOK
Ezzel a címmel jelent meg Marik Sán-

dor újságíró legújabb interjúkötete,
melyben az elmúlt évtizedben készült
írásaiból kínál válogatást. Kötetében is-
mert személyiségekkel, sikeres elszár-
mazottakkal beszélget, de fellelhetõk
könyvében útirajzok is.

MÁRCIUS 28., PÉNTEK

PIROS ZEBRÁKAT FESTENEK
Piros zebrákat festenek az Ország-

zászló téren. A nagy forgalmú belváro-
si útszakaszon ezzel a gyalogosok biz-
tonságát szeretnék elõsegíteni, hiszen az
elmúlt években sok gyalogost gázoltak
el. Az új festés csúszásgátló és korláto-
zott látási viszonyoknál is érzékelhetõ.

Öt nyíregyházi intézmény, három
bölcsõde, egy gyermekjóléti központ
és egy idõsek klubja energetikai fej-
lesztése valósulhat meg a Nyírségi
Többcélú Kistérségi Társulás nyertes
pályázatával. A több mint 200 millió
forintos projektre 85 százalékos tá-
mogatású uniós és hazai forrást kap-
tak. A munkák áprilisban kezdõdnek,
a beruházások október végére készül-
nek el.

Gyermekjóléti és szociális intézmé-
nyek épületenergetikai korszerûsítése
címmel nyert pályázatot a Nyírségi Több-

Dr. Kovács Ferenc, dr. Komoróczki István
és Gajdos László

MÁRCIUS 28., PÉNTEK

SOÓS IMRE-DÍJ
A MASZK Országos Színészegyesü-

let Szegeden szervezte meg színházi vi-
lágnapi gáláját. Ez alkalomból ítélték
oda a pályakezdõ tehetségek elismeré-
sére létrehozott Soós Imre-díjat, melyet
Rák Zoltán, a nyíregyházi Móricz Zsig-
mond Színház mûvésze vehetett át.

MÁRCIUS 28., PÉNTEK

OSZTRÁK ADOMÁNY ÉRKEZETT
Jótékonysági adományt kapott a Szent

Kamill Életet az Éveknek Alapítvány
Nyíregyházán. Az osztrák segítõk tar-
tós élelmiszert, ruhanemût és készpénzt
adományoztak a Tallér utcai intézmény-
nek. A felajánlók évente többször is
megsegítik a gondozottakat.

MÁRCIUS 29., SZOMBAT

KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI NAP
A hétvégén ismét megrendezte a Me-

gyei Baleset-megelõzési Bizottság a
gépjármûvek tavaszi-nyári átállását se-
gítõ akcióját. Az ingyenes gépjármû-át-
vizsgálás mellett a rendezvény lehetõ-
séget biztosított a sofõrök KRESZ-tudá-
sának tesztelésére is.

MÁRCIUS 31., HÉTFÕ

VÁCI EMLÉKTÁBLA FELÚJÍTÁSA
Már megújult plakett emlékezik Nyír-

egyháza szülöttére a Szeder utca 59.
számú ház elõtt, Váci Mihály szülõhá-
za helyén. A 2004-ben felállított emlék-
tábla, Mussó László önkormányzati kép-
viselõ jóvoltából újult meg. A rekonst-
rukciót Bunkóczi Attila végezte el.

MÁRCIUS 29., SZOMBAT

TAVASZKÖSZÖNTÕ
A jósavárosi Gyertyafény Nyugdí-

jas Egyesület tagjai az Arany János
Gimnáziumban köszöntötték a tavaszt
a hétvégén. A nap folyamán nyugdí-
jas kulturális csoportok mutatkoztak be,
fergetes hangulatot teremtve.

MÁRCIUS 29., SZOMBAT

A FÖLD ÓRÁJA
Nyíregyháza idén is csatlakozott a vi-

lágszintû Föld órája akcióhoz, és kife-
jezte elkötelezettségét az energiataka-
rékosság és a környezettudatos szemlé-
let mellett. 2012-ben mi nyertük el elõ-
ször a WWF Föld Órája Fõvárosa címet.

Fotó: Balázs Attila/MTI

JÓL HALAD AZ ÉPÍTKEZÉS

Dr. Kovács Ferenc polgármester arról
számolt be, hogy a városnak több nyertes
pályázata is van önerõ-visszatérítésre, így
szeretnének a vadaspark új beruházásához
is hasonló támogatást igényelni.

NYERTES NYTV
A Nemzeti Média- és Hírközlési Ható-

ság Médiatanácsa a bírálóbizottsági aján-
lás alapján újra jelentõs támogatásban ré-
szesítette a pályázati eljárás végeredmé-
nyeként a Nyíregyházi Televízió hírmûso-
rát. Az utóbbi idõszakban a Híradót több
ízben is támogatásra érdemesnek tartotta
a testület, ez a mostani ismét egy eszten-
dõre szól. Az NYTV Híradóját nemcsak a
nézõk kedvelik a visszajelzések alapján,
hanem a szakma is elismeri, hiszen több
ízben is elnyerte a Helyi Érték Díjat. A He-
lyi Televíziók Országos Egyesületének ki-

tüntetését legutóbb tavaly májusban kap-
ta meg a szerkesztõség, a zsûri indoklása
szerint „a nézõközpontú megközelítése-
kért, a riporteri igényességért, a jószemû
operatõri munkáért, valamint a nézõi fel-
vételek formabontó felhasználásáért”. A
Híradó tudósításai, riportjai jelentik a hír-
bázisát a Nyíregyházi Naplónak, s a
nyiregyhaza.hu weboldalnak is. A követ-
kezõkben is törekszünk az újabb pozitív
visszaigazolás birtokában a szerkesztõi
koncepcióban megfogalmazott széles
körû tájékoztatásra.
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A HÉT TÉMÁJA AKTUÁLIS

TÖBBMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS SÓSTÓGYÓGYFÜRDÕN
Aki mostanság az Aquarius Élményfürdõ tájékán sé-

tálgatott, elzárt építési területet láthatott. Az ok egy-
szerû és nagyszerû: elindult a Sóstó-projekt.

A Nyíregyházán és környékén élõk mindig is tudatában
voltak annak, hogy milyen varázslatos hely Sóstógyógyfür-
dõ. Sokan nagy elõszeretettel keresték fel családi délutá-
nok, piknikek, sportolás, vagy csak egy egyszerû séta ked-
véért is. De lássuk be, Sóstóban ennél sokkal több van. Olyan
turisztikai potenciál, mely nemcsak az üdülõterület, hanem
a város gyarapodását is képes elõsegíteni. A turisztikai att-
rakciók ismertsége külön-külön kevés, Sóstóval kapcsolat-
ban komplexen kell gondolkodni. Ezt célozza meg a most
induló beruházás, melyet dr. Kovács Ferenc polgármester
mutatott be lapunknak.

tések és alapvetõ balneoterápiás kezelésformák is. A Park-
fürdõ befejezése után gõzerõvel indultak meg a minõsítési
folyamatok, új kezelések jelentek meg és elértük, hogy ha-
zánkban Budapest után a legtöbb országos minõsítésû
gyógyfürdõ Nyíregyházán található! Szám szerint három, a
Júlia pedig regionális minõsítést kapott. Esztétikai szempont-
ból megújult az Élményfürdõ, komplett rendszercsere va-
lósult meg a Júliában, amely most már biztonsággal szol-
gálja a fürdõzõket, tavaly pedig a Fürdõházat is sikerült fel-
újítani, a vendégek legnagyobb megelégedésére.

NEMZETI GYÓGYHELY

Összességében elmondhatjuk, hogy a fürdõk is felzár-
kóztak az állatpark mellé mind megjelenésükben, mind is-
mertségükben. Ezzel elértük azt, hogy több napra is ide
tudjuk csábítani a turistákat, s a látnivalók mellett már gyógy-
kezeléseiket is felvehetik a látogatók. Sóstógyógyfürdõ meg-
kapta a Magyarországon elérhetõ legmagasabb gyógyhely
minõsítést is, ami az elmúlt évek fürdõszakmai fejlesztései
nélkül nem történhetett volna meg. Örömhír, hogy sokan
már egy egész hetet itt szeretnének tölteni, de van olyan
érdeklõdõ is, aki három hétig kíván maradni! Mindemellett
persze nem szabad megfeledkeznünk a másik két attrakci-
óról és Sóstó egészének további fejlesztésérõl sem, ez ve-
szi most kezdetét. S a hosszú távú célunk természetesen a
szezon idejének kiterjesztése.

A 2,1 milliárdos, 100 százalékban támogatott fejlesztés
hatására Sóstó olyan egységes turisztikai desztinációként
jelenhet meg a hazai és nemzetközi piacon, amely ver-
senyképes, innovatív, vonzó úti célt jelent az eltérõ célcso-
portok számára is.

A fejlesztés tartalmi elemei között szerepel egy sport- és
rendezvényhelyszín, egy multifunkciós tér létrehozása, mely
egyszerûen és gyorsan alakítható sportpályává, koncerttér-
ré vagy egyéb rendezvény helyszínévé.

BEKAPCSOLÓDIK A SÉTÁNYOK SORÁBA

Nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy térségünk-
ben három eredetvédett pálinka készül, így adja magát a
gondolat, hogy kialakítsuk a Pálinka Fõvárost. A múzeumfa-
lu mellett helyezzük el egy helyi pálinkákat ismertetõ, be-
mutató fõzõ- és hozzá kapcsolódó rendezvénytermet.

Ugyanekkor javítjuk a múzeumfalu infrastrukturális el-
érését, az oda vezetõ földút szilárd burkolatot kap. A Park-
fürdõ nyugati határa és a volt Szeréna-lak keleti határa kö-
zötti sétányt felújítjuk, útburkolatokkal, világítással, virág-
ágyakkal, virágdézsákkal komfortosabbá téve, és bekapcso-
lódik a tó körüli sétányok sorába. A sétány mentén vendég-
látóegységek, kávézók sorakoznak majd.

Ha már van remek gyógyvíz, akkor fontos az egyedi
gyógyászati profil kialakítása, így az Élményfürdõ funkció-
ja a gyógyvízre, gyógyellátásra hangsúlyt fektetve bõvül.
Az épület bõvítésével komplex gyógyászati kezelõket ala-
kítunk ki. A földszinten kap helyet a három medencébõl
álló váltófürdõ és gyógyvizes medence, a Kneipp-meden-
ce. Az emeleti szinten lesznek a gyógyászati kezelõk és az
azokhoz tartozó vendégforgalmi terek, öltözõk. Mobil fe-
dést kap a Parkfürdõ 50 méteres medencéje, mely télen is

megközelíthetõ és használható lesz az Élményfürdõn ke-
resztül.

Mint említettem, nem feledkezhetünk meg az állatpark-
ról sem, ahol megjelenik az Andok élõvilága! Kialakítunk
egy dél-amerikai kifutót, lámákkal, fekete párducokkal, or-
mányos és pápaszemes medvékkel, tapírokkal és kapucnis
majmokkal. A területet behálózza majd egy kalandpark-
szerûen kialakított függõhídcsoport, mely közelebbi bepil-
lantást enged a kifutók világába.

KÖZPONTI PARK JÖN LÉTRE

Sóstón egy központi parkot alakítunk ki, a tó körüli sé-
tány futósávval és gyalogsétánnyal bõvül. A parkok rekonst-
rukciója során senior park jön létre, az idõsebb korosztály
mozgásigényét is kiszolgáló sportpálya.

A nyári parkolási gondok enyhítésére az állatpark és a
Parkfürdõ mellett új parkolókat építünk.

Összességében elmondhatjuk, hogy Sóstó egész képe
gyökeresen megváltozik, a munkálatok az év végéig befe-
jezõdnek. Mindez persze azzal jár majd együtt, hogy át-
menetileg nem a megszokott nyugalom fogad majd ben-
nünket, amihez kérjük mindenki megértését! A végén vi-
szont egy olyan Sóstónk lesz, ahol mindenki megtalálja a
számára kedves kikapcsolódási formát, legyen az helyi la-
kos, vagy turista. Mindezt pedig szerethetõ, használható és
fenntartható formában!

Az elmúlt évek Nyíregyházával és Sóstóval kapcsolatos
tudatos fejlesztéseinek eredményeképp nyílik lehetõség arra,
hogy olyan rendszerbe foglaljuk a terület nyújtotta turiszti-
kai kínálatot, amely európai szemmel is megállja a helyét.
Eddig is mûködött az Élmény- és Parkfürdõ, az állatpark
vagy a múzeumfalu, de szinte önálló egységekként, nem
szerves egészet alkotva, a sétányok, parkok és a tó környé-
ke is hagynak kívánnivalót maguk után. A hihetetlenül erõs
marketingkampányok meghozták az eredményüket, min-
den eddiginél többen érkeznek Sóstóra, a város végre fel-
került Magyarország turisztikai térképére.

MÁR NEM HIÁNYZIK A BIZONYÍTVÁNY SEM

Ezt az állapotot nem elég elérni, meg is kell tartani és
tovább kell erõsíteni!

Lássuk, honnan indultunk. Sóstón, egy vergõdõben lévõ
Parkfürdõ beruházást kaptunk örökbe, amit gyakorlatilag 4
hónap alatt kellett rendbe tenni és befejezni úgy, hogy ne
veszélyeztessük a szezont, ez sikerült. A fürdõket alaposan
megvizsgálva olyan hiányosságok kerültek napvilágra,
amelyek orvoslása elengedhetetlen volt. Egy komor Élmény-
fürdõ, elhanyagolt Fürdõház. Pedig mind kiváló lehetõsé-
geket rejtenek, melyeket érthetetlen módon korábban nem
igyekeztek megfelelõen kihasználni és ápolni. Hiába volt
ismerten jó a sóstói termálvíz, ha nem lehetett annak hatá-
sait igazolványokkal alátámasztani. Hiányoztak a minõsí-

UGRÁSSZERÛEN MEGNÕTT
A GYÓGYKEZELÉSEK SZÁMA

A gyógykezelések számának folyamatos bõvítése mi-
att az elmúlt hónapban megötszörözõdött a gyógykeze-
lések száma Sóstógyógyfürdõn.

Iszapkezelés, szénsavfürdõ, nyirokmasszázs és súly-
fürdõ – csak néhány a Sóstógyógyfürdõn igénybe vehetõ
szolgáltatások közül. 2012-ben 600 kezelést számoltak
havonta Sóstógyógyfürdõn, 2014 márciusában már 3262
kezelést dokumentáltak. Legeza Sándor gyógymasszõr-
fizikoterapeuta érdeklõdésünkre elmondta, hogy ez a
fejlõdés a TB által támogatott gyógykezelések igénybe-
vételének, illetve a szálló- és fizetõvendégszám növeke-
désének  köszönhetõ.

A fürdõ bõvül és megújul (látványterv)
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Nyíregyháza biztosan új képviselõt választ vasárnap:
dr. Kovács Ferenc úgy döntött, hogy a polgármesteri
posztért indul újra õsszel, mert a kisebb parlamentben
már csak fõállású honatyák lesznek. A politikus sze-
rint olyan képviselõre van szüksége a városnak, aki ér-
dekérvényesítõ képessége révén képes újabb beruhá-
zásokat, forrásokat hozni a városba.

Szerzõ: Tarczy Gyula

– Nehéz döntés volt?
– Hogy a polgármesterséget választottam? Nem volt

könnyû. Át kellett gondolnom, hol tudom jobban szolgál-
ni a várost és a nyíregyháziakat. Úgy érzem, nekem most
már több dolgom van itthon, hiszen további fejlesztéseket
kell beindítani és befejezni, folytatni kell az elmúlt évek-
ben kialakított felelõs gazdálkodást, hogy legyen önerõnk
a további projektekhez, meg kell õrizni a befektetõk és
beszállítók nehezen visszaszerzett bizalmát, folytatni kell
a munkahelyteremtést; sok és nagy felelõsséggel járó mun-
ka áll még elõttünk. Mivel most már sokkal kevesebb par-
lamenti képviselõ lesz, rájuk is több felelõsség és nagyobb
teher nehezedik.

– Milyen képviselõre van szüksége Nyíregyházának?
– Olyanra, aki nem feltétlenül a parlamenti szócsaták-

ban vitézkedik, bármennyire is látványos az ilyesmi, ha-
nem tud lobbizni a kormánynál, a törvényhozásban kép-
viseli a város érdekeit, pályázati pénzeket szerez, beruhá-
zásokat, és ezáltal munkahelyeket hoz Nyíregyházára.
Általánosságban elmondható, hogy ellenzékbõl mindig

„NEKEM ITTHON, NYÍREGYHÁZÁN VAN DOLGOM”

nehezebb ezeket az érdekeket érvényesíteni. Bízom az
itteniek bölcsességében, hogy olyan képviselõt választa-
nak, akinek megvannak az ehhez szükséges kapcsolatai

és képességei. Mindemellett természetesen a nyíregy-
háziakkal és a város vezetésével is jól együtt kell tudnia
dolgozni – biztos vagyok benne, hogy a választók olyan
döntést hoznak, ami Nyíregyháza és valamennyiünk jö-
võje szempontjából a legjobb. Pártállástól, világnézettõl
függetlenül ezért arra kérném városunk polgárait, hogy
éljenek demokratikus jogukkal és most vasárnap menje-
nek el szavazni.

– Mit gondol a négy évvel ezelõtt vállalt programjáról;
tartotta, amit ígért?

– Hosszú négy év áll mögöttünk: 2010-ben szinte re-
ménytelen helyzetben voltunk, a csõd szélén egyensúlyoz-
tunk. Ha a kormány segítségével nem szabadultunk volna
meg a csaknem 19 milliárd forintos adósságtól, akkor Nyír-
egyháza megfulladt volna. Összességében 170 milliárd
forintnyi fejlesztési forrás érkezett és érkezik ide, és ez
meg is látszik. Nyíregyháza visszakapta a jövõjét. Jó látni,
ahogy szaporodnak az aszfaltozott utcák, a kivilágított
közterek, a felújított bölcsõdék és óvodák, a járdák, a csa-
tornák és a sportolási lehetõségek, jobb az életminõség,
javult a közbiztonság, de a legfontosabbnak a munkahely-
teremtést tartom. Csak a LEGO gyár 60 milliárd forintból
megvalósult új beruházása – amelynek egy éve tettük le
az alapkövét, és pár hete adtuk át – több száz új álláslehe-
tõséget jelent. Összességében 11 ezer embernek adtunk
munkát az elmúlt években. Büszke vagyok arra is, hogy a
nyíregyháziak összefogásának és közös erõfeszítéseink-
nek hála, megerõsödött a középosztály – ez kulcsfontos-
ságú a város, sõt, az ország jövõje szempontjából is. Nyír-
egyháza ma már olyan erõs, sikeres és stabilan fejlõdõ
város, amelybõl az egész megyére kisugárzik az erõ.

Dr. Kovács Ferenc országgyûlési képviselõként
a Parlament folyosóján

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.



2014. ÁPRILIS 4. 5

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS

BOKRÉTAÜNNEPSÉG A KÓRHÁZBAN ÚJ GYÁRTÓCSARNOKOT
AVATTAK

Új gyártócsarnokot avattak Nyíregyházán. A KÓD
Kft., az Electrolux kiemelt beszállítója, 2000 négy-
zetméteren 40 saját dolgozóval kezdte meg a ter-
melõmunkát. A tervek szerint év végére akár 100-
an is dolgozhatnak a csarnokban, a legkorszerûbb,
robot technikával.

A KÓD Kft. eddig kisebb üzemcsarnokban, bérelt
munkaerõvel végezte tevékenységét Nyíregyházán. A
KÓD Kft. az Electrolux kiemelt beszállítója, a hûtõgé-
pekhez az összes villamos részegységet, szerelvényt ez
a cég gyártja, de a nyíregyházi csarnokban a Sematic
számára is állítanak elõ alkatrészeket. Eddig a jászberé-
nyi és egy jóval kisebb nyíregyházi csarnokban zajlott a
munka, most mintegy 2000 négyzetméteren kezdõdött
el a termelés.

Az új gyártócsarnokot ünnepélyes keretek között ad-
ták át. Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere
azt mondta: az új gyártócsarnok létrejötte azt erõsíti meg,
hogy Nyíregyházán érdemes beruházni.

A Tünde utcai gyártócsarnokot bérli a KÓD Kft., ezt a
cég számára igényeik szerint felújították. A gyártás elin-
dításához a cég saját erõbõl és banki hitellel mintegy
félmilliárd forintot biztosított. Az új gyártócsarnokot a
legkorszerûbb, robot technikával szerelik fel.

A nyíregyházi gyártócsarnokban 40 saját foglalkoz-
tatású dolgozó kezdte meg a munkát. A kft. munkaerõ-
bõvítésre pályázatot nyújtott be, a következõ negyedév
végére a dolgozók számát 60–70-re szeretnék emelni,
év végén pedig akár már 100 fõ is dolgozhat a nyíregy-
házi csarnokban.

Megtartották a bokrétaünnepséget a Jósa András Ok-
tatókórházban. A beruházás alapkövét tavaly október-
ben tették le, most már az épület szerkezetkészen vár-
ja a folytatást. A tervek szerint az év végére elkészül a
beruházás, ami a berendezésekkel együtt 15 milliárd
forintba kerül.

Nemzeti színû szalagokat tûzött fel a koszorúra dr. Ador-
ján Gusztáv, a kórház fõigazgató-helyettese és dr. Ónodi-
Szûcs Zoltán, a Térségi Egészségszervezési Központ veze-
tõje, majd az építkezésen dolgozó daru a magasba emel-
te azt. Eddig úgynevezett pavilonrendszerben történt a
gyógyítás, a Tömbkórház projektjében most számos osz-
tály egy épületegyüttesbe költözik, összesen 27 ezer négy-
zetméteren. A Jósa András Kórházat 1899-ben alapítot-
ták, mára a megye legkomplexebb ellátását nyújtó intéz-
ménye, s több egyetem és szakiskola oktatóhelye lett, a
gyógyítás mellett a képzésre is nagy hangsúlyt fektetnek.

Az elmúlt idõszak egészségügyi fejlesztéseirõl szólt
Vinnai Gyõzõ megyei kormánymegbízott a bokrétaünnep-
ségen. Azt mondta, a dolgozók béremelése mellett 120 új
mentõautót adtak át, és folyamatban van még 178 beszer-
zése. 22 új mentõállomást építettek és 60-at korszerûsí-
tettek. A területen jelenleg is 400 fejlesztési program zaj-
lik. A bokrétaünnepségen Seszták Oszkár, a megyei köz-
gyûlés elnöke kiemelte, az új létesítmény túllép a megyén,
és régiós szinten állhat a betegek rendelkezésére. Dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az intézmény
jelentõségérõl beszélt, és kiemelte, az itt folyó munka a
városlakók életére és egészségére is nagy hatással lesz. A
kórházban a szakmai munka eddig is kiváló volt, ehhez
végre a szakemberek is méltó körülményeket kapnak.

Mangol Csilla, a kórház fõigazgatója kiemelte, az in-
tézmény 30 projektbõl álló portfóliójában a Tömbkórház
a zászlóshajó, sok egyéb fejlesztést meghatározó nagy
projekt.

A három épület közül elsõként az onkológiai centrum
készül el, ezt a szív- és érrendszeri részleg követi, a gyer-
mekgyógyászati központ a harmadik ütemben valósul meg.
Az októberi alapkõletételt megelõzõen 15 ezer négyzet-
méter elavult, különálló épületet bontottak le. Mint az
ünnepségen elhangzott: a kórház tervei között szerepel,
hogy a felújítások az SZTK és a Sebészeti Tömb korszerû-
sítésével folytatódhatnak a közeljövõben.

Az összehangolt, precíz, közös tervezési munkáknak
köszönhetõen a tervezett határidõk szerint halad az épít-
kezés, így az elsõ tömb birtokbavételét idén õszre terve-
zik a szakemberek.

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében történô
ÉRTÉKESÍTÉSRE MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingat-
lanokat:

A licit induló ár az áfát tartalmazza.

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tu-
lajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhí-
vást indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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EZT KELL TUDNI A VASÁRNAPI
ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRÓL

Április 6-án reggel hat óra és este hét óra között sza-
vaz az ország. Lesz-e pótválasztás, ha valamelyik je-
lölt nem éri el az 50 százalékot? Hány szavazólapot
fog kapni a szavazójoggal rendelkezõ állampolgár az
elõre meghatározott választókörében és azon milyen
formában kell jelezni a voksot? Mikor érvényes egy
szavazat? Ki igényelhet mozgóurnát? Kérdések, ame-
lyekre Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje, a helyi vá-
lasztási iroda vezetõje, dr. Szemán Sándor válaszolt a
Nyíregyházi Televízió Rá-adás címû mûsorában.
 
Szerzõ: Bruszel Dóra
 
Az április 6-ai, vasárnapi országgyûlési választás lesz

az elsõ olyan választás, amit a 2012. január 1-jével ha-
tályba lépett új alaptörvény rendelkezései szerint tartanak
meg. Lényeges változás, hogy míg négy évvel ezelõtt két-
fordulós volt a parlamenti képviselõk választása, idén már
egyfordulós lesz.

Dr. Szemán Sándor, Nyíregyháza címzetes fõjegyzõje, a
helyi választási iroda vezetõje azzal kezdte, hogy egyetlen
esetben lehet új szavazás, mégpedig akkor, ha elõfordul az
az egyébként az eddigi tapasztalatok alapján nagyon ritka
eset, hogy a voksok összesítése után az egyéni választóke-
rületben egy vagy több jelölt azonos szavazatszámmal vé-
gez az élen. Ebben az egy esetben új választásra kerülhet
sor, de csak abban az egyéni választókerületben.

 
KÉT, EGYMÁST METSZÕ VONALLAL LEHET

JELEZNI A VOKSOT
 
– Általános esetben minden választópolgár két szava-

zólapot fog kapni, kivétel ez alól az, aki bár magyar ál-
lampolgár, de nem rendelkezik Magyarországon állandó
lakóhellyel. Õ csak listára szavazhat. Azoknak a válasz-
tásra jogosult állampolgároknak, akik rendelkeznek ma-
gyarországi állandó lakóhellyel, két szavazólap kitöltésé-
re lesz lehetõségük. Az egyik lapon pártlistára szavazhat-
nak, a másik lapon pedig egyéni képviselõjelöltre. Az ezek
melletti körben kell elhelyezni a két, egymást metszõ vo-
nalat. A szavazat csak ekkor lesz érvényes, ha egyértel-
mûen egy darab két, egymást metszõ vonal kerül egy sza-
vazólapra, tollal. Nem kötelezõ azzal a tollal voksolni,
amit a szavazófülkében biztosítanak, lehet akár saját író-
szerszámot is használni, de ez nem lehet más eszköz, csak-
is toll. Ha a szavazólapon a kört a választópolgárok csak
egyszer húzzák át, érvénytelennek számít a szavazat és
ezek nem szerepelnek majd az összesítésekben az érvé-
nyes voksok között – mondta el.

 
AKIK VALAMILYEN NEMZETISÉGHEZ

TARTOZNAK, PÁRTLISTÁRA NEM SZAVAZNAK
 
Azok a választópolgárok, akik valamelyik nemzetiség-

hez tartozónak vallották magukat, az országgyûlési vá-
lasztásra is kiterjedõ hatállyal, pártlistára nem szavaznak,
hanem csak az adott nemzetiség listáját választhatják.
Nyíregyháza vonatkozásában mintegy 170 ilyen válasz-
tópolgár van, ez elenyészõen kis szám, náluk fokozottan
figyelni kell majd arra, hogy jó szavazólapokat kapjanak.
A helyi médiában elõre közzétesszük mind a pártlistás

szavazólapot, mind pedig a két egyéni szavazólapot, hogy
ismerkedhessenek vele a választópolgárok. Ez egyébként
nem feltétlenül jelenti azt, hogy teljes egészében így néz
ki április 6-án is a szavazólap, mert a jelölteknek és a pár-
toknak vasárnap reggel hat óráig van lehetõség visszalé-
pésre – tette hozzá a helyi választási iroda vezetõje.

 
A SZAVAZÓLAP KITÖLTÉSÉNÉL LEHET

KÉRNI SEGÍTSÉGET
 
Ha valakinek gondja van a szavazólap kitöltésével, a

jogszabály szerint elsõsorban másik választópolgár segít-
ségét veheti igénybe. Ha ezzel nem tud, vagy nem akar
élni, akkor a jelenlévõ szavazatszámláló bizottsági tagok
közül kettõnek a segítségét kérheti – mondta el.

 
A SZEMÉLYAZONOSSÁGOT ÉS A LAKCÍMET

IGAZOLNI KELL
 
A Nemzeti Választási Irodától mind a nyolcmillió válasz-

tópolgár kapott egy cédulát, amin az szerepel, hogy hol
gyakorolhatja lakóhely szerint választási jogát. Ha valaki
elhagyta, egészen péntek délutánig érdeklõdhet a polgár-
mesteri hivatalokban arról, hogy melyik választókörhöz tar-
tozik. (A szavazókörökhöz tartozó utcák listáját a Nyíregy-
házi Napló aktuális lapszámának 8., 9., 10. oldalán is meg-
tekinthetik.) Dr. Szemán Sándor hangsúlyozta, hogy ha va-
laki nem viszi magával az értesítõt, attól függetlenül még
leadhatja szavazatát. A lényeg, hogy az okmányokat min-
denki vigye magával a választásra, amelyek a személyazo-
nosságot és a lakcímet igazolják. Ha valakinek ilyen nincs,
péntek estig bejelentkezhet az okmányirodákban és az ott
kapott ideiglenes papírok alkalmasak lesznek arra, hogy a

választás napján a szavazópolgár a szavazati jogát gyako-
rolni tudja. Lesznek olyan ügyeletes helyek, amelyek akár
szombaton és vasárnap is rendelkezésre állnak majd, ilyen
a Nyíregyházi Okmányiroda is – mondta el.

 
A NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL

OKMÁNYIRODÁJA NYITVA TART HÉTVÉGÉN

A Nyíregyházi Okmányirodában a hétvégén korláto-
zott ügyfélfogadás lesz érvényben.  Intézhetõ ügyek: ide-
iglenes személyi igazolvány készítése, pótlása, lakcím-
kártya pótlása, személyigazolásra alkalmas okmányok
átvétele. Szombaton reggel nyolc órától este hat óráig,
vasárnap reggel nyolc órától este hét óráig. Dr. Szemán
Sándor, Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes fõjegy-
zõje felhívja a figyelmet arra, hogy bár nyitva vannak az
okmányirodák, de ekkor már átjelentkezésre nincs lehe-
tõsége a választópolgárnak. Aki nem az állandó lakóhe-
lye szerinti címén tartózkodik a választás napján, szava-
zati jogát gyakorolni akkor tudja csak más településen,
ha április 4-én, péntek 16 óráig átjelentkezési kérelmét
benyújtotta az állandó lakhelye szerinti jegyzõhöz.
 

LEHET MOZGÓURNÁT IGÉNYELNI

Dr. Szemán Sándor, a helyi választási iroda vezetõje
arra kéri a választópolgárokat, hogy aki mozgóurna segít-
ségével szeretné leadni voksát április 6-án, az lehetõleg
április 4-én, pénteken 16 óráig jelezze igénylését a pol-
gármesteri hivatalban, ugyanis eddig a határidõig kötele-
zõ elfogadni a kérelmeket. Ezt követõen csak vasárnap
lesz lehetõség a mozgóurna igénylésére a szavazatszám-
láló bizottságtól, de nekik joguk lesz eldönteni, hogy ezt
az utolsó percben beadott igénylést ki tudják-e elégíteni.



Az oldalt összeállította: Sipos Marianna2014. ÁPRILIS 4.8

A HÉT TÉMÁJA VÁLASZTÁS A HÉT TÉMÁJA VÁLASZTÁS

2014. ÁPRILIS 4. 9

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 01. OEVK

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (932 fõ) akadálymentesített
Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth Lajos utca 1–77. házszá-
mig, Körte utca, Nyírfa tér
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintéz-
mény, Körte utca 39.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1126 fõ) akadálymentesített
Területe: Dózsa Gy. utca 22–82. házszámig, Epreskert utca, Ferenc krt.
19–47. házszámig, Nyár utca, Nyírfa utca, Ószõlõ utca 2–34. házszá-
mig, Ószõlõ utca 1–21. házszámig, Pazonyi tér, Sarkantyú utca
Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert utca 64.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (844 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Ferenc krt. 2–20. házszámig, Ferenc krt. 1–17. házszámig,
Homok tér, Homok sor, Sóstói út 1–5/B házszámig
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola,
Krúdy köz 2.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1339 fõ) akadálymentesített
Területe: Agyag utca, Belsõ körút, Dózsa György utca 19–79. házszá-
mig, Géza utca, Halász utca, Hunyadi utca, Ibolya utca, István utca,
Jég utca, Kardvirág utca, Lajos utca, László utca, Liliom utca, Mák utca,
Mátyás utca, Nefelejcs utca
Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1056 fõ) akadálymentesített
Területe: Bocskai utca 4–108. házszámig, Bujtos utca, Inczédy sor
15–17. házszámig, Juhász Gyula utca, Kálmán utca, Kossuth tér, Liszt
Ferenc utca, Selyem utca, Szabadság tér, Szegfû utca, Tavasz utca, Tóth
Árpád utca, Vésõ utca, Zsombék utca
Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1069 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca 2–8. házszámig, Dózsa
György utca 2–14/D házszámig, Dózsa György utca 3–15. házszámig,
Egyház utca, Hõsök tere, Jókai tér, Mártírok tere, Nagy Imre tér, Rákó-
czi utca 4., Rákóczi utca 1–1/B, Vay Ádám körút, Iskola utca, Kálvin
tér, Országzászló tér, Széchenyi utca 1–3. házszámig, Szent Miklós tér,
Zrínyi Ilona utca
Szavazóhelyiség címe: Jókai Mór Református Általános Iskola, Kálvin
tér 13.

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (963 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Garibaldi utca 1–63. házszámig, Kodály Zoltán utca, Krúdy
Gyula utca 2–42/C házszámig, Krúdy Gyula utca 3–27. házszámig,
Ószõlõ utca 36–106. házszámig, Ószõlõ utca 63–77. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola,
Krúdy köz 2.

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1096 fõ) akadálymentesített
Területe: Garibaldi utca 4–42. házszámig, Ifjúság utca, Május 1 tér 1.,
2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. házszámok, Ószõlõ utca 108–136. házszámig,
Ószõlõ utca 79–97/A házszámig, Sóstói út 17–38/A házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Telephely, Etel köz 13.

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (852 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Etel köz 1–9. házszámig, Etel köz 2–20. házszámig, Ószõlõ
utca 140–188/C házszámig, Ószõlõ utca 99–105. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eötvös József Gyakorló Iskola és Gimnázium,
Ungvár sétány 12.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (906 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Botond utca végig, Csaló köz 1–15. házszámig, Honfoglalás
köz, Honfoglalás utca, Kond utca, Ószõlõ utca 190–196. házszámig,
Ószõlõ utca 107–207. házszámig, Sóstói út 40–62. házszámig, Sóstói
út 41–65. házszámig, Tass utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1029 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Gádor Béla köz, Korányi köz, Ungvár sétány 12–22. házszá-
mig, Ungvár sétány 23–35. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (877 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Ungvár sétány 2–6. házszámig, Ungvár sétány 3–19/B ház-
számig
Szavazóhelyiség címe: Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Kol-
légium, Ungvár sétány 19.

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1019 fõ) akadálymentesített
Területe: Etel köz 11–19. házszámig, Május 1 tér 10., 11., 12., 13., 14.
házszámok, Ungvár sétány 1.
Szavazóhelyiség címe: korábbi Mûvelõdési Ház, Május 1 tér 10.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (981 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Eperjes utca, Gádor Béla utca 1–19. házszámig, Gádor Béla
utca 2–14. házszámig, Lengyel utca 2–16. és 1–19. házszámig, Schmidt
Mihály utca, Tamási Áron utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.
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15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1177 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Alpár Ignác utca, Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Czóbel
Minka utca, Fehér Gábor utca, Kandó Kálmán utca, Kéry József utca,
Kiss Lajos utca, Lázár Károly utca, 4-es Huszárok útja, Sipkay Barna
utca, Szent-Györgyi Albert utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes utca 15.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (716 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Berettyó utca, Csaló köz 17–39. házszámig, Csaló köz 10–34.
házszámig, Csaló köz 40–46. házszámig, Déri Miksa utca, Gerlóczy
Gábor utca, Korányi Frigyes utca 1–69. házszámig, Korányi Frigyes utca
60–98. házszámig, Lukács Ödön utca, Makay István utca, Mikecz Kál-
mán utca, Újmajori utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes utca 15.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1153 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Barka utca, Darvas József utca, Fábián Zoltán utca, Gádor
Béla utca 16–66. házszámig, Gádor Béla utca 21–69. házszámig, Jósi-
ka Miklós utca, Korányi Frigyes utca100–290. házszámig, Leffler Sámu-
el utca, Lengyel utca 20–78. házszámig, Lengyel utca 21–73. házszá-
mig, Pálfi Ernõ utca, Vietórisz József utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (780 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Kalevala sétány, Korányi Frigyes utca 71–245. házszámig,
Napvirág utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1192 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Korányi Frigyes utca 4–56. házszámig, Kosbor utca, Morgó
utca, Vadvirág utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes utca 15.

21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (861 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Északi körút 1–27. házszámig, Északi körút 14–58. házszá-
mig, Tõke utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény, Árok utca 17.

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (791 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Északi körút 2–12. házszámig, Õz köz, Õz utca, Újszõlõ utca
11–43. házszámig, Vasvári Pál utca 4–34. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-
Vízügyi Szakközépiskola, Vasvári Pál utca 16.

24. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1158 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Árok utca 6–34. házszámig, Árok utca 1–35. házszámig, Búza
tér 2–6. házszámig, Búza tér 1–7/B házszámig, Búza utca 34–38. ház-
számig, Búza utca 27., Búza utca 118., Rákóczi utca 23–31. házszá-
mig, Új utca 37–41. házszámig, Széna tér
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény, Árok u. 17.

25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (959 fõ) akadálymentesített
Területe: Bethlen Gábor utca 1–63. házszámig, Búza tér 10–46. ház-
számig, Búza tér 9–27. házszámig, Búza utca 2–32. házszámig, Búza
utca 1–19. házszámig, Mezõ utca 3–43. házszámig, Pacsirta utca, Rá-
kóczi utca 3–21. házszámig, Rákóczi utca 31–51. házszámig, Rákóczi
utca 8–54. házszámig, Síp utca, Új utca 2–34. házszámig, Új utca 1–
35/C házszámig, Víz utca
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda, Búza utca 7–17.

26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (892 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Ferenc krt. 22–28. házszámig, Krúdy köz, Sóstói út 7/A, 7/B,
7/C, 7/D, 7/E, 7/F, 7/G lépcsõházak, Sóstói út 10., 12/A, 12/B, 12/C,
12/D lépcsõházak, Sóstói út 13., 14., 14/A, 15. házszámok
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Zelk Zoltán Angol és
Német Nyelvû Tagintézmény, Krúdy Gyula utca 29.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (975 fõ) akadálymentesített
Területe: Holló utca, Vasvári Pál utca 40–64. házszámig, Vasvári Pál
utca 5–71. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Erdõ sor 7.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (955 fõ) akadálymentesített
Területe: Stadion utca, Vasvári Pál utca 73-75-77. házszámig, Vasvári
Pál utca 79–89. házszámig, Kótaji út 1–33. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény,
Stadion utca 32/A

30. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1151 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Dohány utca 4–20. házszámig, Dohány utca 1–29. házszá-
mig, Erdõ sor 4–30. házszámig, Erdõ sor 3–43. házszámig, Sólyom köz,
Sólyom utca, Sóstói út 2–8. házszámig
Szavazóhelyiség címe: DOTE Egészségügyi Fõiskola, Sóstói út 2.

31. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (952 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Dob utca, Dohány utca 2–2/B házszámig, Erdõ sor 2. ház-
szám, Kossuth L. utca 2–70. házszámig
Szavazóhelyiség címe: DOTE Egészségügyi Fõiskola, Sóstói út 2.

32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (897 fõ) akadálymentesített
Területe: Anna utca, Avar utca, Állomás utca, Betekints utca, Berenát
utca, Borbála utca, Cserép utca, Erdész utca, Erdõalja utca, Erika utca,
Farkas utca, Gizella utca, Gyémánt köz, Harmat utca, Hattyú utca, Ilo-
na utca, Katalin utca, Krisztina utca, Lenke utca, Mackó utca, Magdol-
na utca, Mária utca, Márvány utca, Mókus köz, Napfény utca, Opál
köz, Orsolya utca, Páva köz, Pázsit utca, Szivárvány köz, Szivárvány
utca 70–76. házszámig és 77–105. házszámig, Szódaház utca, Tamás
utca, Venyige utca, Vidra utca, Zsuzsanna utca
Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L. sétány 41.

33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (847 fõ) akadálymentesített
Területe: Árnyas utca, Blaha Lujza sétány, Csónak utca, Fürdõ köz, Für-
dõ utca, Jupiter utca, Kemecsei út, Majális utca, MÁV 340. vasúti õrház,
Merkúr utca, Sóstói út 66., Sóstói út 77/A, Szinbád sétány, Szivárvány
utca 1–75. és 2–72/B házszámig, Vénusz utca, Zápor utca, Zivatar utca,
Zsák utca
Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L. sétány 41.

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1019 fõ) akadálymentesített
Területe: Attila utca, Álmos utca, Bea utca, Bibic utca, Csaba utca, Fá-
cán utca, Fejedelem utca, Gerencsér utca, Gyula utca, Igrice utca, Igri-
ce köz, Jácint köz, Kéve utca, Lenfonó utca, Matykó köz, Matykó utca,
Petrence utca, Tarsoly utca, Tegez utca, Zerge utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény, Igrice utca 6.

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (724 fõ) akadálymentesített
Területe: Asztalos utca, Bojtorján utca, Bozót utca, Búzakalász sor,
Búzakalász utca, Cseresznyés utca, Csillagpázsit utca, Csiszár utca,
Csizmadia utca, Feketedûlõ, Fenyvestanya, Gábor utca, Gábor köz,
Hadobás köz, Hadobás sor, Hadobás utca, Határ utca, Hármastanya,
Jácint utca, Képíró utca, Keselyûs I. dûlõ, Keselyûs II. dûlõ, Keselyûs
utca, Keselyûs zug, Keselyûs sor, Korsó utca, Ködmön utca, Kulacs utca,
Krizantém utca, Lepke utca, Pereces utca, Posta utca, Ricsadûlõ, Róka-
dûlõ, Sövény utca, Szajkó utca, Szérûskert utca, Temetõ utca, Temetõ
köz, Téglavetõ utca, Tisztesfû utca, Varjú utca, Vöröscsillag tanya
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény, Igrice utca 6.

36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (905 fõ) akadálymentesített
Területe: Aranykalász sor, Muskotály utca, Muskotály köz, Nyírség utca,
Nyírség köz
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény, Igrice utca 6.

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (655 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Elõd utca, Harkály utca, Huba utca, Küküllõ utca, Szabó Lõ-
rinc utca, Úttörõ utca, Verõce utca
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény,
Jázmin utca 10.

38. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (688 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Bakcsó utca, Borostyánkõ utca, Csalogány köz, Csalogány utca,
Ezüstkalász utca, Gulyás Pál utca, Gulyás Pál köz, Jázmin köz, Jázmin
utca, Kertész utca, Mogyoró utca, Seregély utca, Szellõ utca, Szerkõ
utca, Szikes utca, Vadász utca, Sóstóhegyi út
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény,
Jázmin utca 10.

44. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1022 fõ) akadálymentesített
Területe: Bessenyei tér, Bethlen Gábor utca 12–84. házszámig, Malom
köz, Malom utca, Szabolcs utca, Széchenyi utca 2–50. házszámig és
Széchenyi utca 5–45. házszámig, Színház utca, Tûzoltó utca, Vasgyár
utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca
Szavazóhelyiség címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Széche-
nyi utca 29–33.

45. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (737 fõ) akadálymentesített
Területe: Csipke köz, Csipke utca, Kereszt utca, Kígyó utca, Kürt utca,
Szarvas utca 2–46. házszámig, Szarvas utca 1–43. házszámig, Virág
köz, Virág utca 2–46. házszámig, Virág utca 1–39. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt utca 8.

46. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (985 fõ) akadálymentesített
Területe: Árpád utca 1–71. házszámig, Árpád utca 2–32/A házszámig
és Árpád utca 34–50/A, B, C, D házszámig, Toldi utca 2–28/A és Toldi
utca 1–31/B házszámig, Vécsey utca 50–50/A, 50/B házszámig
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách
utca 13.

47. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (768 fõ) akadálymentesített
(a települési lakcímmel rendelkezõk, valamint az átjelentkezéssel sza-
vazó választópolgárok szavazóköre)
Területe: Benczúr Gyula tér, Deák Ferenc utca 24–46. házszámig, Deák

Ferenc utca 21–41. házszámig, Ér utca, Jósa András utca 8–14. házszá-
mig, Jósa András utca 1–17. házszámig, Kiss Ernõ utca 2–24. és 1–21.
házszámig, Kölcsey Ferenc utca
Szavazóhelyiség címe: Vasvári Pál Gimnázium, Kiss Ernõ utca 8.

48. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1212 fõ) akadálymentesített
Területe: Arany János utca 28–70. házszámig, Arany János utca 1–33.
házszámig, Állomás tér, Báthory utca, Deák Ferenc utca 4–22. és 1–19.
házszámig, Kiss Ernõ utca 26–50. és Kiss Ernõ utca 23– 49. házszámig,
Madách utca, Népkert utca, Petõfi utca
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách
utca 13.

49. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (710 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Toldi utca 56–62. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká-
roly Tagintézmény, Vécsey köz 27.

50. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (901 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Toldi utca 30–54. házszámig, Toldi utca 35–83. házszámig,
Vécsey utca 24–48. házszámig, Vécsey utca 17–27. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskeresõ Tag-
intézmény, Árpád utca 52–58.

51. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1064 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Árpád utca 52–88. házszámig, Árpád utca 73–91. házszámig,
Damjanich utca, Huszár sor, Lehel utca, Móricz Zsigmond utca 2–58.
házszámig, Simai út 4–6/D házszámig, Simai út 1–7. házszámig, Toldi
utca 85–101. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskeresõ Tag-
intézmény, Árpád utca 52–58.

52. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (906 fõ) akadálymentesített
Területe: Arany János utca 2–26. házszámig, Deák Ferenc utca 43–111.
házszámig, Deák Ferenc utca 48–130. házszámig, Jósa András utca 16–
20. házszámig, Szarvas utca 51-tõl végig, Toldi utca 90–98/C házszá-
mig, Vécsey köz, Vécsey utca 2/A–20/B házszámig, Vécsey utca 1–15/B
házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág utca 65.

53. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (747 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Móricz Zsigmond utca 25–41. házszámig, Toldi utca 64–84.
házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká-
roly Tagintézmény, Vécsey köz 27.

54. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1169 fõ) akadálymentesített
Területe: Akácfa tér, Akácfa utca, Gólya utca, Gólya zug, Móricz Zsig-
mond utca 1–23. házszámig, Salétrom köz, Szarvas utca 48–126. ház-
számig, Tompa Mihály utca, Virág utca 48–108. házszámig, Virág utca
41–109. házszámig, Zöldfa utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág utca
65.

55. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (996 fõ) akadálymentesített
Területe: Béla utca, Bocskai utca 1–217. házszámig, Eötvös utca, Forgó
utca, Gimnázium köz, Inczédy sor 6–26. házszámig, Inczédy sor
1–11/B házszámig, Közép utca, Luther tér, Luther utca, Sas utca, Szent
István utca
Szavazóhelyiség címe: Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Szent
István utca 17.

56. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (703 fõ) akadálymentesített
Területe: Csillag köz, Csillag utca, Debreceni út 2–98. házszámig, Deb-
receni út 1–93. házszámig, Hatzel tér, Hatház utca, Katona köz, Katona
utca, Rózsa utca, Szilfa utca
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt utca 8.

57. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1124 fõ) akadálymentesített
Területe: Bartók Béla utca, Kert utca, Váci Mihály utca
Szavazóhelyiség címe: Alvégesi Mûvelõdési Ház, Honvéd utca 41.

58. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (827 fõ) akadálymentesített
Területe: Alkotmány utca, Honvéd utca, Kéz utca, Laktanya tér, Maláta
utca, Nádor utca, Róka utca, Róka zug, Serház utca
Szavazóhelyiség címe: Alvégesi Mûvelõdési Ház, Honvéd utca 41.

59. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (957 fõ) akadálymentesített
Területe: Erzsébet tér, Kert köz, Martinovics tér, Szántó Kovács János
utca, Vég utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

60. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (784 fõ) akadálymentesített
Területe: Ady Endre utca, Áchim András utca, Budai Nagy Antal utca,
Esze Tamás utca, Sziklai Sándor utca, Tarpai Márton utca, Táncsics Mi-
hály utca, Tükör utca, Zenta utca, Zimony utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (738 fõ) akadálymentesített
Területe: Család utca 2–100. házszámig, Család utca 3–51/A házszá-
mig
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium, Család utca 11.

62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1308 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Béri Balogh Ádám utca, Czelder Orbán utca, Család utca 104–
182. házszámig, Család utca 53–89. házszámig, Dobos András utca,
Futó utca, Hajdú utca, Henger sor, Gábor Áron utca, Gál Ambrus utca,
Gárdonyi Géza utca, Ilonatanya, Jávorka Ádám utca, Kengyel utca (Kõ-
lapos), Korhány dûlõ, Mányoki Ádám utca, Mérleg utca, Mikes Kele-
men utca, Nád utca, Pazonyi út, Ráday Pál, Than Mór utca,Thököly
Imre, Újerõ utca (Kõlapos)
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és
Kollégium Faipari Tanmûhely, Henger sor 8.

63. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (953 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Fazekas János tér 2–4. házszámig, Fazekas János tér 1–3. ház-
számig, Semmelweis utca páros oldala
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

64. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (828 fõ) akadálymentesített
Területe: Fazekas János tér 6–10. házszámig, Fazekas János tér 5–9/A
házszámig
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintéz-
mény, Fazekas János tér 14.

65. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1093 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Fazekas János tér 11–15. házszámig, 12–14. házszámig, Jel-
vény utca, Lobogó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

66. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1234 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Fazekas János tér 23. szám, Fazekas János tér 24. szám, Törzs
utca 58–112. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

67. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1064 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Angyal utca, Fazekas János tér 21., Fazekas János tér 22., Szil-
vavölgy sétány, Törzs utca 2–56. házszámig, Törzs utca 5–9. házszá-
mig, Velence utca
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium, Család utca 11.

68. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (987 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Sarló utca, Szalag utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

69. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1163 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Fazekas János tér 16–20. házszámig, Fazekas János tér 17–19.
házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

78. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1446 fõ) akadálymentesített
Területe: Alpári Gyula utca, Bimbó utca, Bogyó utca, Csáki István utca,
Gerliczki Mihály utca, Gomba utca, Gyûrû utca, Kállói út 2–14., Kállói
út 1–71. házszámig, Károlyi Mihály utca, Keleti Márton utca, Kosztolá-
nyi Dezsõ utca, Kõrösi Csoma Sándor utca, Lehár Ferenc utca, Mik-
száth Kálmán utca, Nagyvárad utca, Orosi út 2–8. házszámig, Orosi út
1–35/A házszámig, Puszpáng utca, Semmelweis utca páratlan oldala,
Sport utca, Szitakötõ utca, Tarcsai István utca, Thököly Imre tér, Titel
utca, Tüzér utca, Vértanúk útja, Zalka Máté utca
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ
Kft., Tüzér utca 2–4.

79. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1384 fõ) akadálymentesített
Területe: Csemete köz, Csemete utca, Csikós utca, Debreceni út 100–
200. házszámig, Debreceni út 95–183. házszámig, Délibáb utca, He-
gedû utca, Kéményseprõ utca, Kilátó utca, Kilátó zug, Kulcsár utca,
Lapály utca, Lujza utca, Mohács utca, Mozsár utca, Nyereg utca, Patkó
utca, Ostor utca, Szerén utca, Tallér utca, Tallér köz, Tábor utca, Telepes
utca, Tünde utca
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Telephely, Tünde
utca 2.

80. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (913 fõ) akadálymentesített
Területe: Bor utca, Domb utca, Fillér utca, Gálya utca, Kocsis utca,
Korong utca, Meggyfa utca, Palánta utca, Szánkó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Koszorú utca 10.

81. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (848 fõ) akadálymentesített
Területe: Debreceni út 202–340. házszámig, Debreceni út 185–261.
házszámig, Fény utca, Folyóka utca, Füredi utca, Gömb utca, Gyík utca,
Kisdiófa utca, Szüret utca, Tövis utca, Vaskapu utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Koszorú utca 10.

82. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (954 fõ) akadálymentesített
Területe: Koszorú utca, Lejtõ utca, Lombkorona utca, Lombkorona köz,
Lovag utca, Matróz utca, Százados utca, Szeder utca, Szõlõszem utca,
Vércse utca, Vincellér utca, Tégla utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Koszorú utca 10.

87. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (908 fõ) akadálymentesített
Területe: Bazsalikom utca, Bazsalikom köz, Bodza utca, Bóbita utca,
Fonó utca, Kökény utca, Margaretta utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Alma utca 70.

88. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (762 fõ) akadálymentesített
Területe: Nárcisz utca, Nárcisz köz, Pipacs utca, Pitypang utca, Re-
kettye utca, Szíjgyártó utca, Szûrszabó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Alma utca 70.

89. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1153 fõ) akadálymentesített
Területe: Alma utca, Bognár utca, Gesztenye utca, Haladás utca, Ipari
utca, Kádár utca, Kerékgyártó utca, Kõmûves utca, Lajtos utca, Mandu-
la utca, Málna utca, Molnár utca, Takács utca, Tímár utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Alma utca 70.

90. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1006 fõ) akadálymentesített
Területe: Borivó utca, Csárda utca, Hajó utca, Harangozó utca, Kacagó
utca, Kalapos utca, Lakatos utca, Lakatos köz, Puttony utca, Szászkút
tanya, Szõlõ utca, Szõlõ zug
Szavazóhelyiség címe: Százszorszép Tagintézmény, Kállói út 109/A

91. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1087 fõ) akadálymentesített
Területe: Áfonya utca, Béke utca, Gombkötõ utca, Házhely I. utca,
Házhely II. utca, Kamilla utca, Kállói út 16–104. házszámig, Kállói út
73–153. házszámig, Lászlócsere dûlõ, Míves utca, Pitvarkert utca, Pásztor
utca, Pásztor köz, Számadó utca, Számadó köz, Rezeda köz, Rezeda
utca, Tünde köz, Zsálya utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagin-
tézmény, Kállói út 109/A

92. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (796 fõ) akadálymentesített
Területe: Agár utca, Apadó utca, Arató utca, Bársony utca, Bernáthegyi
utca, Borsos utca, Boxer utca, Bögre utca, Cirbolya utca, Dalmata utca,
Dobermann utca, Dióliget utca, Foxi utca, Füttyös utca, Gilice utca,
Gondos utca, Hamvas utca, Hold utca, Jó utca, Karéj utca, Kanász utca,
Kies utca, Komondor utca, Kopó utca, Kuvasz utca, Könyves utca, Lab-
rador utca, Labrador köz, Ladánydûlõ, Legelõ utca, Madár utca,
Majoranna utca, Mérõ köz, Mérõ utca, Mocsár utca, Pince utca, Pintes
utca, Prés utca, Puli utca, Puli köz, Spániel utca, Sétány utca, Szetter
utca, Tacskó utca, Tátika utca, Terrier utca, Uszkár utca, Vadritka tanya,
Vizsla utca
Szavazóhelyiség címe: Nagyszállási Közösségi Ház, Arató utca 4.

93. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (834 fõ) akadálymentesített
Területe: Babér utca, Barzó tanya, Barzó utca, Borostyán utca, Ékes
utca, Füzes utca, Móra Ferenc utca, Móra Ferenc köz, Napsugár utca,
Petõ utca, Petõ tanya, Platán utca, Pompás utca, Tujafa utca, Tujafa köz,
Vackor utca, Verõfény utca, Világos utca, Virágfürt utca
Szavazókör címe: 3G Autó Használtautó Kereskedés, Orosi út 41.

94. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (761 fõ) akadálymentesített
Területe: Ezüstfenyõ utca, Felhõ köz, Felhõ utca, Lengõ utca, Lengõ
köz, Mályva utca, Mezsgye utca, Moha utca, Nap utca, Napkelte utca,
Napkorong utca, Naspolya köz, Naspolya utca, Nyíregyházi út 8–19/B,
Pirkadat utca, Szamóca utca, Tiszafa utca, Zsurló utca
Szavazókör címe: Trans-Vidia Kft., Nyíregyházi út 19.

95. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1106 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Cifra fasor, Diák utca 34/A–114. házszámig, Diák utca 23–83.
házszámig, Élet utca, Fényes utca, Kamra utca, Leveleki utca, Leveleki
köz, Meggyes utca, Nyíregyházi út 6., 6/A, 7., 9/B házszámok, Szarka-
láb utca, Szerény utca, Szív utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.

96. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1190 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Csengõ utca, Csermely köz, Csermely utca, Derûs utca, Diós
utca, Dinnyés utca, Friss utca, Kezdõ köz, Kezdõ utca, Kis utca, Mé-
hész utca, Pántlika utca, Szatmári utca, Színes utca, Tornácos utca, Va-
rázs utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.

97. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (791 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Búcsú utca, Csengõ köz, Csonkás utca, Deák Ferenc utca,
Diák utca 2–34. házszámig, Diák utca 1–21/A házszámig, Kecskés dûlõ,
Kismezõ tanya, Lévai tanya, Perem utca, Szállási utca, Táltos utca, Ve-
zér utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Deák F. utca 2.

98. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (746 fõ) akadálymentesített
Területe: Aranyhomok utca, Bokor utca, Csurgó utca, Ferde utca, For-
gácstanya, Fõ utca 2–34. házszámig, Fõ utca 1–41. házszámig, Magyar
utca, Rozsnyai utca, Szigetköz utca, Takarék köz, Tároló utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Deák F. utca 2.

99. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (945 fõ) akadálymentesített
Területe: Álmos vezér utca, Bodrogi utca, Csap utca, Emlék utca, Fõ
utca 43–111. házszámig, Fõ utca 36-tól végig, Magtár utca, Mogyorós
utca, Ragyogó utca, Vidám utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagin-
tézmény, Fõ utca 60.

(Folytatás a következõ oldalon.)
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20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (857 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Árok utca 46–56. házszámig, Bethlen Gábor utca 65–93. ház-
számig, Bukarest utca, József Attila utca, Kárpátalja utca, Mezõ utca
2–44., Moszkva utca, Munkácsy Mihály tér, Munkácsy Mihály utca,
Rákóczi utca 56–104. házszámig, Rákóczi utca 53–113. házszámig,
Ságvári Endre utca, Simonyi Óbester utca, Szófia utca, Varsó utca
Szavazóhelyiség címe: Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kol-
légium, Árok utca 53.

22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1374 fõ) akadálymentesített
Területe: Árok utca 43-tól végig, Herman Ottó utca, Kórház köz, Kór-
ház utca, Újszõlõ utca 66–118. házszámig, Újszõlõ utca 71–121/A
házszámig, Városmajor utca, Irinyi János utca, Vasvári Pál utca 68–
112. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor utca 4.

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1070 fõ) akadálymentesített
Területe: Fecske utca, Fürj utca, Galamb utca, Gém utca, Hímes utca,
Kótaji út 2–76. házszámig, Rigó utca, Szalonka utca
Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor utca 4.

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (880 fõ) akadálymentesített
Területe: Acél utca, Árvácska utca, Barát utca, Cserepes utca, Felsõpá-
zsit utca, Felsõpázsit köz, Füzesbokor, Kagyló utca, Kapor utca, Kavics
utca, Kerék utca, Kopogó utca, Levendula utca, Repülõtér út, Rozma-
ring utca, Sátor utca, Sirály utca, Tokaji út, Verseny utca
Szavazóhelyiség címe: Tréner Kft., Repülõtér út 1.

40. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (951 fõ) akadálymentesített
Területe: Berek utca, Borsikafû utca, Buji út, Ciklámen utca, Ciklámen
köz, Cserje utca, Csernyikbokor, Csutorás utca, Dolmány utca, Gerbera
utca, Gólyahír utca, Gólyahír köz, Gyöngyike utca, Illés utca, Kard utca,
Katáng utca, Kikerics utca, Kincs utca, Kincs köz, Kótaji út 78–102. ház-
számig, Kótaji út 35–87. házszámig, Májusfa utca, Mátyásbokor, Pajzsikafû
utca, Pipitér utca, Százszorszép utca, Szegély utca, Szegély köz, Szél utca,
Sziget utca, Vadalma utca, Vasút utca, Westsik Vilmos utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szõlõskerti Angol Tagin-
tézmény, Kollégium utca 54.

41. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1201 fõ) akadálymentesített
Területe: Csobolyó utca, Egres köz, Kollégium utca, Pannónia utca,
Ribizli utca, Sugár utca, Süveg utca, Szõlõskert utca, Üstökös utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szõlõskerti Angol Tagin-
tézmény, Kollégium utca 54.

42. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1228 fõ) akadálymentesített
Területe: Aranyalma utca, Atléta utca, Boglárka utca, Csabagyöngye
utca, Csõsz utca, Delicsesz köz, Furmint utca, Izabella köz, Izabella
utca, Kocsány utca, Jonatán utca, Nyírszõlõsi út, Rizling utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szõlõskerti Angol Tagin-
tézmény, Kollégium utca 54.

43. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (804 fõ) akadálymentesített
Területe: Csatorna utca, Csongor köz, Csongor lakópark, Csongor utca,
Daru utca, Tölgyes utca, Pajta utca, Patak utca, Sikló utca, Sikló köz,
Szamos utca, Kecsege utca, Kökörcsin utca, Kakukkfû utca, Vadrózsa
utca, Gyopár utca, Gomolya utca, Szekér utca
Szavazóhelyiség címe: Szivárvány Idõsek Otthona, Tölgyes utca 11.

70. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1195 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Alkotás utca, Árboc utca, Hársfa utca, Kõris utca, Labda utca,
Levél utca, Levél köz, Munkás utca, Pihenõ utca, Rajk László utca,
Rozsnyó utca, Szikla utca, Szirom utca, Szittya utca, Tagló utca,
Tiszavasvári út, Torok utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök utca 1/A

71. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (940 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Ív utca, Játszó utca, Könyök utca, Legyezõ utca 25–73. ház-
számig, Óvoda utca, Újház sor
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök utca 1/A

72. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (815 fõ) akadálymentesített
Területe: Antalbokor, Aranyesõ utca, Bedõbokor, Bojtár utca, Cinke
utca, Csendes utca, Csóka utca, Debrõbokor, Ereszalja utca, Ereszalja
köz, Jánosbokor, Kazárbokor, Napraforgó utca, Szabadságbokor, Szar-
ka utca, Szelesbokor, Vajdabokor, Vargabokor, Zomboribokor
Szavazóhelyiség címe: Vajdabokori Mûvelõdési Ház, Csendes utca 2.

73. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1208 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Alkony utca, Fészek utca, Legyezõ utca 2–128. házszámig,
Legyezõ utca 1–21. házszámig, Naplemente utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök utca 1/A

74. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1104 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Akácvirág utca, Búvár utca, Delelõ utca, Esthajnal utca, Fo-
kos utca, Gerely utca, Hajnal utca, Horgony utca, Íjász utca, Írisz utca,
Játék utca, Liget utca, Hajnalcsillag utca, Nyíl utca, Pillangó utca, Rö-
vid utca, Salamonbokor, Sás utca, Soltész István utca, Suba utca, Szél-
sõbokori út, Tábla utca, Tagló köz, Tárogató utca, Teke utca, Tenisz utca,
Vasutas utca, Vitorlás utca, Zenit utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök utca 1/A

75. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1258 fõ) akadálymentesített
Területe: Bártfa utca, Bottyán János utca, Bólyai tér, Csalitos utca, Császi

László utca, Derkovits utca, Derû utca, Dobó I. utca, Dobsina utca,
Dugonics köz, Dugonics utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András utca, Ha-
dik András utca, Hegyi utca, Igló utca, Kassa köz, Kassa utca, Kazinczy
Ferenc utca, Kinizsi Pál utca, Mosolygó Antal utca, Petrikovics utca,
Prága utca, Verecke utca
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és
Kollégium, Dugonics utca 10–12.

76. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (626 fõ) akadálymentesített
Területe: Dália utca, Huszár tér, Viola utca
Szavazóhelyiség címe: Huszárvár Szociokulturális Szolgáltató Központ,
Huszár tér 5.

77. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (694 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Akácos köz, Akácos utca, Bokréta utca, Földi utca, Görgey
Artúr utca 2–20. házszámig, Görgey Artúr utca 1–15. házszámig,
Gyöngy köz, Gyöngy utca, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Lõtér utca
2., 2/A, 2/B, Lõtér utca 27/A–39. házszámig, Muskátli köz, Muskátli
utca, Orgona köz, Orgona utca, Pálma utca, Rét utca, Tó utca, Simai út
10–136. házszámig, Simai út 13–89. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Bokréta utca 22.

83. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1092 fõ) akadálymentesített
Területe: Barázda utca, Benkõbokor, Benehalom utca, Benehalom dûlõ,
Boglya utca, Cimbalom utca, Citera utca, Csûr utca, Darázs utca, Da-
rázsdûlõ, Furulya utca, Gémeskút utca, Gerhátbokor, Gazda utca, Gi-
tár utca, Hárfa utca, Hosszúháti út, Istvánbokor, Jászol utca, Kaptár
utca, Kancsó utca, Karám utca, Kazal utca, Kemence utca, Kovácsbo-
kor, Kupa utca, Lomb utca, Lomb köz, Lovas utca, Major utca,
Mohosbokor, Nádasbokor, Patics utca, Padka utca, Pitvar utca, Polyák-
bokor, Róna utca, Rókabokor, Samóka utca, Sertéstelep utca, Simai
tér, Sörte utca, Sulyánbokor, Szilke utca, Tarló utca, Tüske utca, Vályog
utca, Verescsárda utca, Verescsárda dûlõ, Zsindely utca
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsõsima telep-
hely, Hosszúháti út 59.

84. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1161 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Fenyõ utca, Fõzde utca, Görgey Artúr utca 17–21. házszá-
mig, Hajlás utca, Homok utca, Kerítés utca, Kerülõ utca, Lõtér utca
1–27/III. házszámig, Ösvény utca, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II.,
Rozsrétszõlõ, Rozsrétbokori út, Rozsrétbokori zug, Rozstelek utca, Sza-
badság utca, Tulipán utca, Tulipán köz
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály
Tagintézmény, Rozsrétbokor 17.

85. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1111 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Alsóbadur utca, Árpa utca, Bálintbokor, Bem József utca, Je-
genye utca, Juhar utca, Kalászos utca, Karikás utca, Kordovánbokor,
Lóczibokor, Mandabokor I., Mandabokor II., Mandabokor III.,
Mandabokori út, Újtelekbokor, Paripa utca, Szélsõbokor, Taliga utca,
Telek utca
Szavazóhelyiség címe: Mandabokor Mûvelõdési Ház, Jegenye utca 19.

86. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (1034 fõ) nem akadálymentesített
Területe: Alispán tanya, Aranyfürt köz, Aranyfürt utca, Bajcsy-Zsilinsz-
ky utca, Benkõ István utca, Berkenye köz, Berkenye sor, Bogáncs utca,
Borostyános utca, Boróka köz, Boróka utca, Butykai út, Butyka sor,
Butykatelep, Búzavirág utca, Császárszállási út, Csillagfürt utca, Fa-
gyöngy utca, Füves part, Gagna dûlõ, Gyékényes part, Gyöngyperje
utca, Harangvirág utca, Horgásztanya utca, Horog utca, Kabay János
utca, Kankalin utca, Kállairét, Kárász utca, Ladik utca, Lászlótanya,
Madarász utca, Mester utca, Mécsvirág utca, Nádas part, Nyíritanya,
Oláhréti út, Páfrány köz, Páfrány utca, Pikkely köz, Pikkely utca, Pik-
kely zug, Ponty utca, Repkény utca, Sáfrány utca, Sügér utca, Tavirózsa
utca, Törökrózsa utca, Újsortanya, Vadastanya, Vay Ádám utca
Szavazóhelyiség címe: Butykai Közösségi Ház és Szabadidõ Központ,
Benkõ I. utca 1.
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Balczó Zoltán, JOBBIK
Tisztelt Nyíregyházi Választók! 2010-ben azért szavazott a

Jobbikra közel egymillió ember, mert kimondtuk azt, amit más
nem mert. Most ahhoz kérünk támogatást, hogy 24 év után a
24. órában megoldjuk mindazt, amit a Fidesz és az MSZP nem
mert, nem tudott vagy nem is akart megoldani. Megélhetést adó
munkahelyeket teremtünk, biztosítjuk a rendet, a mindennapok
nyugalmát, az igazság érvényesülését. Mi azért küzdünk, hogy
a remélt szebb jövõ végre valósággá váljon. Önökkel együtt si-
kerülni fog!

Chrabák Sándor, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt programja: A devizahite-

lek teljes eltörlését és egyszeri adóamnesztiát kínál minden ma-
gyar embernek! Miért? Mert ezen hitelek jogcím nélkül jöttek
ki, és a követelésük is jogtalan, megfosztva a magyar embereket
a jogaiktól! Minden embert vissza fogunk helyezni a jogaikba,
mert így tudjuk visszaadni az emberek biztonságát, boldogsá-
gát, nyugalmát. Az ország gazdasági fejlõdése megkezdõdhet
ezáltal.

Dakó Attila, JESZ
Nyíregyháza Választópolgárai! Köszönöm, hogy segítségüknek

hála, képviselhetem a Jólét és Szabadság Demokrata Közösséget!
Országgyûlési képviselõként szeretnék tenni az emberekért, kö-
zösségünkért, de legfõbb célom, hogy a magyar munkavállalók
bére versenyképesebb legyen, mert az átlagkereset alapján Euró-
pa sereghajtóinak egyike vagyunk! A megvalósíthatatlan ígérge-
tések helyett fogjunk össze, mert csak együtt tehetjük jobbá, él-
hetõbbé országunkat!

Gulácsiné dr. Dobos Emõke, Független Kisgazdapárt
Jogász és tanár vagyok, a 106 éves történelmi múlttal rendel-

kezõ Független Kisgazdapárt, a vidéki és a városi ember közös
pártjának jelöltje. Úgy módosítanánk a Földtörvényt, hogy a ma-
gyar föld ne lehessen a külföldiek tulajdona, szûnjön meg a nagy-
birtokrendszer kialakulásának esélye! A családi gazdaságok sok
család számára biztosítják a munkahelyet, a megélhetést. Amit
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Kedves olvasóink! A Város-Kép Kft. mindhárom
médiumában folyamatosan, több ízben felhívást tett
közzé az országgyûlési választásokon a Nyíregyhá-
zát érintõ (I. és II.) választókerületekben induló hi-
vatalos képviselõjelöltek számára, a különbözõ csa-
tornákon való megjelenések kapcsán. Ezen az olda-
lon azok rövid bemutatkozását olvashatják válasz-
tókerületenként, ABC-rendben, az esélyegyenlõsé-
gi szempontokat figyelembe véve azonos méretben,
akik visszajeleztek szerkesztõségünknek.

a mezõgazdaság megtermel vidéken, arra épül rá újra az azt
feldolgozó élelmiszeripar, amely elsõdlegesen a városi munka-
erõt alkalmazná.

Jeszenszki András, MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP
A választások tétje most mindennél nagyobb! Itt az ideje an-

nak, hogy újra méltó képviselete legyen Nyíregyházának a Par-
lamentben. Városunk polgárai mindig kiálltak a szabadság, a
demokrácia, a szolidaritás értékei mellett. Tegye ezt meg újra
Ön is, és menjen el szavazni! A szavazás titkos, és az a bizo-
nyos 15 percnyi „fáradság” határozza majd meg az Ön és csa-
ládja jövõjét is! Április 6. után a lehetõ legnagyobb felhatalma-
zással kívánom képviselni az Ön érdekeit és értékeit a magyar
Parlamentben!

Matavovszky Dániel, Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
Iskolás korom óta aktívan sportolok, a rendszeres mozgás máig

szerves részét képezi életemnek. A sport iránti szenvedélyemet
az is mutatja, hogy felsõfokú végzettségemet a Semmelweis Egye-
tem Testnevelési és Sporttudományi Karán szereztem. Fontosnak
tartom, hogy az aktív, egészséges életmód már gyerekkorban evi-
denciává váljon. A Sportos és Egészséges Magyarországért Párt
nemcsak egy remek kezdeményezés, hanem egy olyan közös-
ség, amelynek tagjaként sokat tehetek ennek a célnak a megvaló-
sulásáért.
Petneházy Attila, FIDESZ-KDNP

Új mérföldkõhöz értünk. Közösen döntünk gyermekeink és Nyír-
egyháza jövõjérõl, az ország sorsáról. Arról, hogy mi, nyíregyházi-
ak is befejezzük-e a közösen elkezdett munkát. Hogy megvédjük-
e értékeinket és eredményeinket: a rezsicsökkentést, a családi adó-
kedvezményt, az értékálló nyugdíjakat, hogy segély helyett mun-
kát adunk. Tudom, sok még a feladat, tenni kell még a fiatalokért és
idõsekért, a közbiztonságért és a munkahelyekért, az utak
felújításáért. Arra kérem, hogy vasárnap menjen el szavazni.

Szabolcsi Beáta, LMP
„A politika alapköve az etika, amiben lehetõséget kapunk, hogy

választást kínáljunk.” A nõket közvetlenül érintõ kérdéseket ma
Magyarországon nem képviselik kellõképpen. A szükséges poli-
tikai intézkedésekhez újfajta módszerek kellenek, melyek kidol-
gozásában a nõknek központi szerepet kell vállalniuk. Kiemelen-
dõ a gyermekvállalás problémája, a családon belüli erõszak és a
gyermekvédelem. Fontosnak tartom ezek mielõbbi megoldását,
hiszen a ma emberének nincs túl könnyû feladata, fõleg, ha NÕ.

Szepessy Zsolt, Összefogás Párt
Nyíregyháziként Monok korábbi polgármestere és az ÖP el-

nöke vagyok. Olyan megvalósított eredmények vannak mögöt-
tem (pl. „segélyt munkáért” elnevezésû monoki modell), me-
lyekkel az országban élõ emberek jelentõs része teljes mérték-
ben egyetért és támogat. Most fontos a közbiztonság helyreállí-
tása, a munka becsületének visszaállítása, a hazai jól fizetõ mun-
kahelyek teremtése, a vidéki települések és iskolák megmenté-
se, az idõs emberek megbecsülése, védelme, nyugdíjuk növelé-

se, a felelõs gyermekvállalás.

Dr. Szoboszlay György, SMS
A Seres Mária Szövetségeseinek (SMS) támogatásával induló

képviselõjelölt vagyok. Történész vagyok, tehát az a feladatom,
hogy történelmet írjak. Mit akar a Seres Mária Szövetségesei?
Felszámolni az egyenlõtlenség és méltánytalanság jelenlegi rend-
szerét. Visszaszerezni azt, amitõl megfosztottak minket: méltó-
ságunkat, önbecsülésünket, az önmagunkról való gondoskodás
képességét. Ne hagyják, hogy a pártok a tenyerükbõl etessék
Önöket. Van választék. Választás van.

Tamás László Ferenc, KTI
Mindig hittem abban, hogy tudok valamit tenni az embere-

kért. Nem élek luxuslakásban, nem vagyok gazdag vállalkozó,
egyszerû családos ember vagyok, aki szeretetben él. Pedagógus
a párom, három gyermekem van. Nyíregyházán szereztem dip-
lomáimat, felfigyeltem az itt lakó emberek büszkeségére, tisz-
tességére. Ez világította meg számomra, hogy nekem is itt van
tennivalóm, s itt lehetek hasznos abban, hogy a helyi törekvése-
ket és folyamatokat elõsegítsem és képviseljem a megfelelõ or-
szágos szinteken.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG 02. OEVK

Bagdi Sándor, Összefogás Párt
Bagdi Sándor vagyok, 43 éves, nõs, 2 gyermek édesapja. Szü-

letésem óta Nyíregyházán élek és dolgozom. Jelenleg egy civil
szervezet támogató szolgálatának gépkocsivezetõje vagyok. Az
Összefogás Párt alapító tagjaként, elhivatott vagyok a sérült em-
berek támogatása és munkába állítása mellett, hiszen a progra-
munk egyik pillére ezen emberek szociális jólétének megterem-
tése és fenntartása. Tisztelt Választópolgárok! Segítsenek, hogy
én is segíthessek, mint a 2. sz. választókerület képviselõjelöltje.

Dr. Gyüre Csaba, Jobbik
A Jobbik programja a „megélhetést, rendet, elszámoltatást” hár-

mas jelszavára épül. Élhetõ vidéket szeretnénk, munkahelyeket
itt, helyben. Megvédeni a magyar termõföld tulajdonjogát a kül-
földiektõl. Családi gazdaságokat, a kis- és középvállalkozásokat
kívánjuk támogatni. Hozzuk haza a külföldön dolgozó gyerme-
keinket! Újra kívánjuk indítani a magyar élelmiszer-feldolgozó
ipart. Azonnal leállítjuk az úgynevezett megélhetési gyermekvál-
lalást. Valódi rendet, szigorú, önfenntartó börtönöket. Megsegít-
jük a devizahiteleseket.

Huczman Miklósné, SMS
Nyugdíjas vagyok, 44 éven át a kórházban próbáltam segíteni

a betegségtõl szenvedõ embereknek. Elveim: hivatástudat, lelki-
ismeret, segíteni akarás. A Seres Mária Szövetségesei szervezet
(SMS) az emberek mindennapi gondjaira keresi és találja meg a
megoldást. Ezek kulcsa: emberközpontú betegellátás, a szakdol-
gozók megbecsülése, az oktatásban az életre való nevelés, az
anyák megbecsülése, a gyermekvállalás elõtti alkalmassági vizs-
gálat bevezetése, a rátermettségi vizsgálat elvégzése bizonyos
szakmákban.
Juhász Ferenc, MSZP, EGYÜTT, DK, PM, MLP

A mi megyénkben és itt, a választókerületemben is az állam
a legnagyobb munkáltató. Pedagógusok, közalkalmazottak, köz-
tisztviselõk, egészségügyiek, valamint az önkormányzati vagy
állami cégek alkalmazottai tartoznak ide. Sokaknál tapintható a
félelem, rettegnek az állásuk miatt. A saját személyes kiszolgál-

tatottságuk egyszerûen megköti a józan politikai gondolkodá-
suk határait. Nekik üzenem: ne féljenek! A szavazófülkében hall-
gathat mindenki a józan eszére, mert ott még jelen van a sza-
badság szelleme!

Nyíri Sándor, JESZ
A JESZ képviselõjeként tennék az alábbi programpontokért.

Esélyt a fiataloknak: hazai megélhetést és európai béreket min-
den fiatalnak. Minõségi felsõoktatást, igényekhez mért szakkép-
zést. Tiszta közélet: Vessünk véget a jelenlegi politikai hatalom-
nak! Korrupcióellenesség, háromharmados kormány, pártfinan-
szírozás átláthatósága. Politikai generációváltást! Megújuló ener-
giát: Paks helyett zöld technológia az országnak. Mûködésképes
gazdaságpolitika: 4 év alatt 40 százalékos béremelés, adóterhek
enyhítése.

Tolnai Tibor, A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt
Vissza kell adni az emberek jogait és szabadságát. Amíg a

civil társadalom a dolgát végezte, addig az ország vezetése az
elmúlt 24 évben nem látta el megfelelõen a munkáját. Nem véd-
ték meg az ország és az állampolgárok vagyonát és érdekeit.
Ebbõl az következett, hogy az ország elszegényedett, lakosai-
nak jelentõs része tönkrement. A jogérvényesítés is legtöbb eset-
ben az állampolgárok kárára történik. Meg kell állítanunk ezt
az ámokfutást.
Tóth Miklós, LMP

Magyarország zöld pártja az LMP. Programja és további in-
formációk elérhetõk az interneten. Elképzeléseink valóra vál-
nak, ha április 6-án eljön szavazni. Ez az elsõ lépés a tiszta
Magyarországért. Egészséges élelmiszerek, helyi foglalkoztatás,
az elvándorlás megállítása, biztonságos környezet és létbizton-
ság. Ezért fogadtam el az LMP felkérését, és többek között eze-
ket az értékeket szeretném képviselni Magyarország parlament-
jében.

Dr. Vinnai Gyõzõ, FIDESZ-KDNP
Tisztelt Választók! Önök már 12 éve ismerhetnek. Ismerik

munkabírásomat, segítõkészségemet. 2014. április 6-án nagy fe-

lelõsség hárul ránk! Arról kell döntenünk, hogy folytatjuk-e a
munkát, folytatjuk-e Magyarország felemelését, az emberek ter-
heinek a csökkentését, a családok segítését, a nyugdíjak értéké-
nek megõrzését, vagy visszafordulunk egy olyan útra, amire négy
évvel ezelõtt szinte egy emberként mondta az ország, hogy elég
volt. Nem fordulhatunk vissza! Legyenek a fejlõdés mellett!

VÁLASZTÁS 2014.
– AZ           NYTV                 MÛSORÁN
Kedves Olvasóink! Szeretettel várjuk Önöket a képernyõk

elé nézõként a választások estéjén. A tervek szerint április 6-
án, vasárnap este 20.30-tól élõ mûsorral jelentkezik a Nyír-
egyházi Televízió. A szándékok szerint figyelemmel kísérjük
majd a nyíregyházi és megyei friss eredményeket az orszá-
gos adatok mellett. Ugyanakkor igyekszünk beszámolni a nap
történéseirõl riportok, interjúk formájában, s értékeléseket ké-
rünk az érintettektõl.
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KTI: MEGREFORMÁLNÁK AZ ADÓZÁST
– Rendszerkorrekciót hajtana végre a Közösség a Társa-
dalmi Igazságosságért Néppárt annak érdekében, hogy
a magyar társadalom a következõ 25 évben a felemelke-
dés útjára lépjen – ezt mondta Szili Katalin elnök Nyír-
egyházán. Legfontosabb programjuknak a szegénység fel-
számolását tartják, mely rendkívüli módon sújtja a ro-
mákat. Nagy figyelmet fordítanának a munkahelyterem-
tésre, a biztonságérzet javítására és a diszkrimináció fel-
számolására. Megreformálnák az adórendszert is, amely
szerintük egyszerre tudna megoldást kínálni a szegények
és a devizahitelek miatt adósságcsapdába jutott közép-
osztálynak is. A programjuk egyik eleme egy háromkul-
csos adórendszer.

LMP: MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG

– Ne a multik összeszerelõ üzeme legyen Magyarország,
hanem egy olyan hely, ahol a kis- és közepes vállalkozá-
sok kiterjeszthetik képességeiket! – mondta Schiffer And-
rás Nyíregyházán. Az LMP társelnöke elmondta, olyan
pártprogramot (Megújuló Magyarország) készítettek, amely
segítségével ki lehet vezetni az országot a gazdasági ne-
hézségekbõl. Van javaslatuk arra, hogyan lehet a kis- és
középvállalati szektort segíteni, és miként lehet fejleszte-
ni az oktatás és kutatás részesedését. Az LMP-s politikus
szerint képzett emberekre van szükség. Törvényileg köte-
leznék a multicégeket, hogy 60 napon belül fizessék ki a
beszállítóikat, s megtisztítanák az offshore cégektõl a ma-
gyar gazdaságot.

MSZP: VÁLTOZÁS KELL

– A tavaszi országgyûlési választások tétje, hogy milyen
jövõt választ magának Magyarország – jelentette ki Tóbiás
József, az MSZP frakcióigazgatója Nyíregyházán. A politi-
kus szerint minden állampolgárnak meg kell látogatni a
szavazóhelyiségeket április 6-án. Mint mondta, változásra
van szükség, mivel közel négymillióan élnek hazánkban a
létminimum alatt. Tóbiás József a kormány trafik- és földpá-
lyázatait is kritizálta. A rendezvényen, melyen részt vett
Jeszenszki András és Juhász Ferenc, a párt két nyíregyházi
képviselõjelöltje is, Újhelyi István, az Országgyûlés szoci-
alista alelnöke az európai parlamenti választások idõpont-
ját is kritizálta. Szerinte egyszerûen elképesztõ, hogy hétfõ-
tõl a pártoknak már ajánlást kell gyûjtenie.

ÖSSZEFOGÁS:
OTTHONTEREMTÉSI PROGRAM

– Az Összefogás honlapján már régóta olvasható Otthonte-
remtési programunk, amelynek „Legyen otthona minden
magyarnak!” a címe – olvasható  Szepessy Zsolt, az Össze-
fogás Párt miniszterelnök-jelöltje által szerkesztõségünkhöz
eljuttatott sajtóközleményben. Mint írja, a jobbikosok lakás-
építési témájú nyilatkozata feltûnõ azonosságot mutat ko-
rábbi elképzeléseikkel, amit nem bánnak, hiszen minél több
párt beszél a magyar emberek és családok égetõ problémá-
iról, annál hamarabb születhet valós megoldás. Szerinte az
Összefogás már régóta olyan megoldások sorát kínálja a ma-

gyar társadalomnak, amelyek valódi problémákra adnak hasz-
nálható válaszokat, s meglátásuk szerint idõvel ötleteiket rend-
re átveszik és sajátjukként kezdik hirdetni.

FIDESZ: EREDMÉNYES CIKLUS
– A legeredményesebb kormányzati ciklus ér a végéhez
az április 6-ai választásokkal bezárólag – fogalmazott
Petneházy Attila, a Fidesz egyik nyíregyházi országgyû-
lési képviselõjelöltje. Vinnai Gyõzõvel, a másik, Nyír-
egyházát is érintõ jelölttel közösen tartott sajtótájékozta-
tójukon jelezték: a vasárnapi voksolás tétje, hogy a ko-
rábbi, közös célokon alapuló politika folytatódhasson az
országgyûlésben. Petneházy Attila a rendezvényen meg-
köszönte a város lakóinak az eddigi támogatást, illetve a
politikai ellenfelek szimpatizánsainak az elmúlt idõszak-
ban tanúsított kulturált megnyilvánulásait, amellyel hoz-
zájárultak ahhoz, hogy Nyíregyházán nyugodtan teljen
a kampány.

JOBBIK: PROGRAMKÖZPONTÚ KAMPÁNY

– A Jobbik Magyarországért Mozgalom megnyerte a
kampányt, már csak a választáson kell gyõzelmet aratni
– jelentette ki Vona Gábor, a Jobbik miniszterelnök-
jelöltje Nyíregyházán. A pártelnök szerint a mozga-
lom programközpontú kampányt folytatott a politikai
sárdobálás helyett, amibõl egyre több embernek van
elege. Választási programjuk a megélhetés, rend, el-
számoltatás jelszavak köré épült. Ennek kapcsán ki-
tért a nyugdíjrendszer átalakításának szükségességé-
re, szigorúbb törvények megalkotására, amely által
visszaszorítható a korrupció és a politikusbûnözés,
valamint megoldást kínált a devizahitelesek problémái-
nak megoldására is.

A HÉT TÉMÁJA VÁLASZTÁS



2014. ÁPRILIS 4. 13

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Vagyongazdálkodási Osztálya
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) kétfordulós, nyilvános pályázat keretében BÉRBE-
ADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat
tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2014. április 11.
napján (péntek) 12.00 óráig nyújtható be.

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

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy az eljárás bármely szakaszában a felhívást
indoklás nélkül visszavonja, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A részletes pályázati kiírás – melyben foglaltak ismerete és betartása az érvényes pályá-
zat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyon-
gazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségé-
ben, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személye-
sen, vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben sza-
bályozta az Életmû-díj adományozásának rendjét.

Az „Inczédy György Életmû”-díj annak a Nyíregyházán szü-
letett, vagy hosszabb ideje városunkban élô, dolgozó, illetve
nyugdíjas személynek adományozható, aki az élet bármely te-
rületén maradandót alkotott, kiemelkedô szakmai tevékenysé-
gével jelentôsen hozzájárult városunk fejlôdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a város közvéleménye által elismerten.

A cím évente öt személynek adományozható.

Az Életmû-díj adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.

A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét,
személyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismer-
tetését.
A javaslatokat 2014. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez.

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendeletben szabá-
lyozta a díszpolgári cím adományozásának rendjét.
A „Nyíregyháza Város Díszpolgára” cím annak a magyar állam-
polgárságú vagy külföldi, bel- vagy külföldön élô, vagy már el-
hunyt személynek adományozható, aki

a) társadalmi, gazdasági, kulturális, illetôleg egyéb területen a vá-
ros és lakossága érdekében hosszabb idôn keresztül kimagasló-
an eredményesen tevékenykedett,

b) kiemelkedô és maradandó alkotásával jelentôsen segítette Nyír-
egyháza fejlôdését, gazdagította értékeit, eredményeit, hozzájá-
rult a város polgárai szellemi és anyagi jólétének gyarapításához.

A cím évente egy személynek adományozható.

A díszpolgári cím adományozására javaslatot bármely természetes
vagy jogi személy tehet.
A javaslatnak tartalmaznia kell a címre méltó személy nevét, sze-
mélyi adatait, címét, az elismerni kívánt tevékenység ismertetését.
A javaslatokat 2014. április 30-áig lehet eljuttatni Nyíregyháza
Megyei Jogú Város Polgármesteréhez.

Megyei Jogú Város Közgyûlése

Elérhetôségeink:
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft.

Tel./fax: 42/314-976; 42/594-531
E-mail: hulladekszallitas@thgkft.hu

www.thgkft.hu

Lomtalanítás 2014.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Kft. a
TÉRSÉGI HULLADÉK-GAZDÁLKODÁSI Kft.-vel kö-
zösen lomtalanítást hirdet.

A lakosok a lomtalanításra kijelölt szombati napok folya-
mán, a lomtalanítási táblával ellátott helyekre, illetve a csa-
ládi házban élôk az ingatlanuk elé, a saját hulladékgyûjtô
edényeik helyére helyezhetik ki a lomot.
Kérjük a lakosságot, hogy vasárnap már ne helyezzenek
ki lomokat. A hulladékok utólagos kihelyezése illegális hul-
ladéklerakásnak minôsül, ami pénzbírsággal büntethetô.

Felhívjuk mindenki figyelmét arra, hogy a következô hul-
ladékokat tilos a lomok közé kirakni:

A Nyíregyháza–Oros, Szállási u. 72. sz. alatti Regionális
Hulladékkezelô Üzem (megközelíthetô a 403. sz. fôút fe-
lôl) hétköznap 7–17 óráig, a Korányi F. u. 3. sz., valamint
Kerék u. 3. sz.  alatt található Hulladékudvarok hétfôtôl
péntekig 7 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra
között tartanak nyitva.

A lomtalanítás menetrendje a következô:

2014. április 12. (szombat)
Nyíregyháza – Nagykörúton belüli rész, Örökösföld,
Jósaváros, Északi alközpont, Hímes, Korányi kertváros,
Kertváros, Malomkert, Bujtos, Repülôtér és környéke,
Huszár-telep, Érkert, Oros, Alsópázsit, Felsôpázsit

2014. április 26. (szombat)
Nyíregyháza – Butyka-Rozsrét, Borbánya, Kiste-
lekiszôlô, Nyíregyháza-bokortanyák, Sóstófürdô, Sóstó-
hegy, Nyírszôlôs, Nyírjes-Nagyszállás, Kôlapos, Újtelek-
bokor, Polyákbokor, Mandabokor, Napkor, Nyírtura

ÚJÉLETFA LIGET
 Tegyük szebbé Nyíregyházát! címmel idén is meg-

hirdeti városszépítõ akcióját a megyeszékhely önkor-
mányzata a NYÍRVV Kft. közremûködésével.

Elültették az elsõ újéletfát az Alkotás utcai játszótér mel-
lett kialakított Újéletfa ligetben. A Tegyük szebbé Nyíregy-
házát! elnevezésû városszépítõ akció egyik eleme az új-
életfa akció, amelynek ötletgazdája dr. Adorján Gusztáv, a
közgyûlés frakcióvezetõje, aki a kórházvezetõi pozíciója
mellett szülész-nõgyógyász fõorvos is. Mint elmondta, régi
vágya volt a régi hagyomány felelevenítése, amikor a gyer-
mek megszületése alkalmából egy fát ültetnek a szülõk.

KÖNYVTÁRBUSZ INDUL A BOKORTANYÁKRA
Könyvtárbuszt adtak át a Kossuth téren. A járat a

bokortanyákon és a Felsõ-Tisza-menti kistelepülése-
ken lát majd el könyvtári és infokommunikációs szol-
gáltatásokat.

A bokortanyák mellett a fehérgyarmati kistérség 20 te-
lepülésén is megáll a könyvtárbusz, amely Nyíregyháza
külterületein 10 ezer, a fehérgyarmati kistérségben pedig
30 ezer lakosnak teremti meg az egyenlõ esélyû, lakó-
helyükön való hozzáférést a könyvtári rendszerhez.

A nyíregyházi kezdeményezésre megvalósult mozgó
könyvtár közösségi térként is funkcionál a jövõben, hi-
szen felnõtt- és gyerekrendezvények lebonyolításával hoz-
zájárul a kultúra- és értékközvetítéshez.

Halász János, kultúráért felelõs államtitkár elmondta,
Magyarországon több mint 2000 könyvtár mûködik, ame-
lyeket több milliárd forinttal támogatja a kormány. Az ál-
lamtitkár példaértékûnek és követendõnek tartotta a nyír-
egyházi kezdeményezést. A könyvek, folyóiratok, hangos
és öregbetûs könyvek kölcsönzése mellett a busz szolgál-
tatásait igénybe vevõk internetezhetnek és elérhetik az or-
szágos könyvtári adatbázisokat is.

Elõre meghatározott útvonalon, menetrend szerint köz-
lekedik majd az ország elsõ mozgókönyvtára, amelyet 130
millió forintból valósított meg a Móricz Zsigmond Megyei
és Városi Könyvtár. A száz százalékos támogatottságú pro-
jekt keretein belül létrejött könyvtárbusz Nyíregyháza kör-
nyékén, 20 helyszínen nyújt könyvtári szolgáltatásokat.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza Megyei Jogú Város
polgármestere kifejtette, a bokortanyákban már 20 éve
megfogalmazódott az igény a mozgókönyvtárra. A pol-
gármester hozzátette, a kultúra, a közmûvelõdés ugyan-
olyan fontos, mint az infrastruktúrafejlesztés.

VERSENYRE DIÁKOK!
Indul a 6. Korzó Tablószépségverseny

Idén ismét összevethetik kreativitásukat a középiskolák
végzõs osztályai. A Korzó Bevásárlóközpontban elsõ ízben
2009-ben megrendezett Tabló Szépségverseny, a nagy si-
kerre való tekintettel, 2014-ben is versenyre hívja a végzõs
maturanduszokat. A jelentkezés határideje: 2014. április 11.
Jelentkezni a Korzó Bevásárlóközpont elérhetõségein lehet,
illetve személyesen az „A” épület földszintjén található in-
formációs pultnál. A Korzó Bevásárlóközpont tablószépség-
versenyére minden végzõs középiskolai osztály pályázhat.
Az elsõ 35 jelentkezõ osztály tablóját a bevásárlóközpont
2. emeleti összekötõ hídján állítják ki április 14. és május
31. között, ahol a nagyközönség szavazhat a legszebb, leg-
népszerûbb, legkreatívabb tablóra. Az idei évben ismét nem-
csak a helyszínen leadott szavazatok alapján történik majd
a szavazás, hanem a Korzó Facebook oldalára feltöltött tab-
lókra is lehet szavazni, külön nyereményért.

A helyszínen legtöbb szavazatot kapott osztályokat érté-
kes nyereményekkel jutalmazzák.

Bõvebb információ a jelentkezés feltételeirõl, illetve a le-
bonyolítással és a pályázattal kapcsolatban Mikitovics Nóra
marketingvezetõtõl kérhetõ.                                            (x)

KÖZLEMÉNYEK HIRDETÉS

Az újéletfa akcióban a gyermekük születése alkalmából
pályázó szülõknek egy hosszú életû hársfacsemetét ajándé-
koz az önkormányzat, amelyet õsszel a városüzemeltetés
munkatársainak segítségével ültetnek el. Minden csemete elé
kihelyeznek majd egy kis táblát is az újszülött nevével és
születési dátumával. Az elsõ turnusban az idei év január 1.
és június 30. között született gyerekek szülei pályázhatnak.
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PROGRAMOK

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA

Április 5., szombat 11.00 Hattyúcskák tava, Bérletszü-
net, MÛvész Stúdió
19.00 Coriolanus, Kiss Manyi bérlet, Nagyszínpad

Április 7., hétfõ 19.00 Coriolanus, Zrínyi bérlet, Nagy-
színpad

Április 8., kedd 19.00 Coriolanus, Krúdy bérlet, Nagy-
színpad

Április 9., szerda 19.00 Coriolanus, Arany bérlet, Nagy-
színpad

Április 10., csütörtök 19.00 Coriolanus, Széchenyi bér-
let, Nagyszínpad

Április 11., péntek 16.00 Kedvenc verseim..., Bérlet-
szünet, Krúdy Kamara
19.00 Anconai szerelmesek 2, Bérletszünet, Nagyszín-
pad

A JÓSA ANDRÁS MÚZEUM ÚJ NYITVA
TARTÁSSAL VÁRJA LÁTOGATÓIT.

Nyári nyitva tartás:
2014. április 1–október 31.

Hétfõ: ZÁRVA
Kedd–vasárnap: 9.00–17.00 óra

HELYTÖRTÉNETI ANYAGOK
A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ hely-

történeti anyagokat gyûjt, melybõl kiállítás és kiadvány
készítését tervezi.

Várják azoknak a Család utcai vagy „oncsasi” város-
lakóknak a jelentkezését, akiknek van a birtokukban
olyan fénykép vagy dokumentum, ami a városrész tör-
ténetének bemutatásához segítségükre lehet.

Örömmel vennék azon személyek jelentkezését is,
akik ebben a városrészben nõttek fel és emlékeiket, tör-
téneteiket szívesen megosztanák velük.

Elérhetõségeik: Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, 4400 Nyíregyháza, Vécsey köz 2. Telefon: 42/
416-083; e-mail: gkkozpont.nyiregyhaza@t-online.hu,
Szabó Rita szervezõ.

GAZDIKERESÕ

ÁLLATBARÁT ALAPÍTVÁNY, Nyíregyháza, Csatorna utca 2.
Telefon: 42/727-736, 20/9605-402.

Artúr: Körülbelül
8 éves keverék kan.
Jobb szeme régóta

sérült lehetett. Kedves,
barátságos, bújós

kutya. Április 15-étõl
örökbe fogadható.

Bodza: 2013 decemberében született keverék szu-
ka. Testvéreivel együtt került az Állatotthon gondo-
zásába. Vélhetõen közepes termetû lesz. Kertes ház-
ba ajánljuk. Április 15-étõl örökbe fogadható.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Kósa János, a FIDESZ-KDNP önkormányzati

képviselõje fogadóórát tart.
Idõpont: 2014. április 7., 17.00 óra
Helye: Felsõsima, Általános Iskola

Jeszenszki András, az MSZP önkormányzati
képviselõje fogadóórát tart.

Idõpont: 2014. április 7., 17.00 óra
Helye: Városmajori Közösségi Ház

VERSÍRÓ PÁLYÁZAT
Váci Mihály születésének 90. évfordulója alkalmá-

ból „Én szõke városom” címmel megyei versíró pályá-
zatot hirdet a Móricz Zsigmond Megyei és Városi
Könyvtár felsõ tagozatos gyerekeknek, 5-6. és 7-8. osz-
tályos kategóriában.

Kérnek Benneteket, hogy verseitekben fogalmazzá-
tok meg, mit jelent számotokra az otthon, a szülõföld,
a szülõhely, a haza.
A pályázat feltételei:
– A verseny egyéni, amelyben egy pályázó legfeljebb

három verssel vehet részt.
– A pályamunkákat postai úton vagy e-mailben várják

(gyermekkonyvtar@mzsk.hu).
– A beérkezett pályamunkákat nem áll módjukban

visszaadni.
Kérik, hogy pályamunkátokon legyen feltüntetve:
1. a pályázó neve, életkora, osztálya, lakcíme,
2. az iskola neve, pontos címe.
Beérkezési határidõ: 2014. április 28.
Cím: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár Gyer-
mekkönyvtára, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2.,
gyermekkonyvtar@mzsk.hu

További információ kérhetõ a 42/598-881-es telefon-
számon.

Az ünnepélyes díjátadás 2014. május 12-én (hétfõn)
11.00 órakor lesz a könyvtár kamaratermében, a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Gyermekkönyvhónap
megnyitóján.

A legszebb versek elhangzanak a rendezvényen, al-
kotóik könyvjutalomban részesülnek.

BAGDI BELLA EST
Életformáló pozitivitás – Avagy miért vannak problé-

máink és hogyan oldjuk meg õket jól? –
Bagdi Bella estje április 9-én 18 órától

a Korona Hotelben.
Bagdi Bella, aki aranylemezes életmódfejlesztõ éne-

kesnõ, olyan tanításokat zenésít meg, amelyek az õ éle-
tére is nagy hatással vannak. Egyre nagyobb a rajongó-
tábora. Egyre többen számolnak be Bella zenéjének
jótékony hatásairól: gyógyító, erõt adó, nyugtató és fel-
töltõ hatásairól. 2012-ben a Budapesti Kongresszusi
Központban több mint 2000 ember elõtt, telt házas kon-
certet adott.

A Jobb Veled a Világ Alapítvány elnökeként 2013-
ban elindította a kórházmissziós programját, amivel
kórházi zenés délutánokat tart betegeknek, szakápo-
lóknak és orvosoknak egyaránt.

EGY CSALÁD VAGYUNK!
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

és a Baptista szeretetszolgálat szervezésében
CSALÁDI NAPOT tartanak április 12-én a Kossuth téren.

Programok:
10.00 Fúvós térzene, 10.30 Megnyitó

– dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere,
10.45 Fúvós térzene, 11.00 Néptánc, 11.15 Bábjele-

net, 11.30 Pintér Béla koncert, 12.00 Színdarab,
12.10 Szenczy Sándor – üzenet, 13.00 Pintér Béla

koncert, 13.30 Mentõkutyák bemutatója,
13.50 FLASHMOB, 14.00 Bábjelenet, 14.20 Kutya-
ügyességi verseny, 14.45 LEGÓ-ROBOT bemutató.

Hagyományõrzõ Napok: „Népi Ékszerek” – Viseletünk díszei
rendezvénysorozat. Április 4-én 16.00 órától ünnepélyes kiállí-
tás-megnyitóval kezdõdik az „Aranykapu” Népi Kézmûves Al-
kotóház és Galéria rendezvénysorozata. A kiállítás május 10-éig,
hétfõtõl péntekig 9.00–18.00 óra között tekinthetõ meg. A hús-
véti ünnepkörhöz kapcsolódó programot is kínálnak: április 11-
én 14.00 órától tojásfestés és ajándékkészítés, 15.00 órától népi
ékszerek bemutatója és vására, 17.00 órától a Tojásfestés külön-
bözõ tájegységekben címû elõadás várja az érdeklõdõket. A ren-
dezvény helyszíne a VOKE Vasutas Mûvelõdési Ház.

A Burattinó Bábszínház elõadásai: április 5-én 16.00 óra:
Aranykulcsocska; 6-án 10.00 óra: Aranykulcsocska. Helyszín:
Korzó Bevásárlóközpont, 2. emelet (Mókus játszóház mellett).

Kiállítás és táncház a Sóstói Múzeumfaluban. Április 5-én
14.00 órától idõszaki kiállítás nyílik Babaházak, ólomkatonák...
címmel a Jármi kisnemesi lakóházban. A kiállításban Földes
László játékgyûjtõ ólomkatonái, a Szabadtéri Néprajzi Múze-
um Hayden-játékgyûjtemény babaházai és Nagy Róbert grafi-
kus meseillusztrációi láthatóak. 15.00 órától moldvai csángó
táncokat tanulhatnak majd az Újlétai Magtárban, valamint
viseletbemutatóval egybekötve csángó lepényt is kóstolhatnak.

Nyíregyházi estet szervez a budapesti „Old Buda” blues &
rock klubban Török Ádám, a legendás Mini együttes ma is aktív
frontembere április 5-én 21.00 órától. Az eddigi fellépõk (Tátrai
Tibor, Závodi János, vagy a Mini együttes egykori és mai zené-
szei) illusztris körébe lép be most Nyíregyháza város két repre-
zentánsa, a „Pila acustic blues band” és a „Nap rock band”.

Bálint András „Erõltetett menet” címû Radnóti estje a Mó-
ricz Zsigmond könyvtár szervezésében. Helyszín: Zsinagóga
(Nyíregyháza, Mártírok tere 6.). Idõpont: április 7-én 16.30-tól.
A belépés ingyenes.

Csillagászati bemutató a fõiskolán. A Nyírségi Amatõrcsilla-
gász Egyesület tagjai a Nyíregyházi Fõiskola csillagvizsgálójá-
ban távcsöves bemutatót tartanak a „B” épület tetején lévõ csil-
lagvizsgálóban április 7-8-9-én 19.00–22.00 óra között. Továb-
bi információk és aktualitások: nyicse.uw.hu.

Filharmóniai évad – Szezonbérlet. Elõadás: Spirit of Life,
Talamba és a Harmónia Garden. Helye, ideje: Kodály Terem,
április 8-án 19.00 órától.

Dr. Lipóczki Imre fõorvos-természetgyógyász A hagyomá-
nyos orvoslás és az alternatív gyógymódok címû elõadására várja
az érdeklõdõket a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ
Az Idõsek Akadémiája címû rendezvénysorozata kapcsán ápri-
lis 9-én 14 órától a Vasutas Mûvelõdési Ház és Könyvtárba.

Nyíregyháza diák-polgármestere, Bagoly Vivien minden szer-
dán 15.00–16.00 óra között fogadóórát tart. Ha szeretnéd színe-
sebbé varázsolni a nyíregyházi fiatalság életét, ha úgy gondolod,
ötleteiddel támogatni tudnád a diák-polgármesteri iroda munká-
ját, vagy egyszerûen csak szeretnél te is ehhez a lendületes, fiata-
los csapathoz tartozni, gyere el szerdánként és nyilvánítsd ki vé-
leményedet! Helyszín: Mustárház, Szent István utca 20.

A Váci Mihály Kulturális Központ, valamint a Móricz Zsig-
mond Megyei és Városi Könyvtár a Költészet Napja alkalmából
április 10-én 9.00 órától tartja hagyományos versmondó verse-
nyét, ifjúsági és speciális kategóriában, amelynek idei helyszíne
a könyvtár kamara- és konferenciaterme (Szabadság tér 2.).

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kállay
Gyûjtemény várja az érdeklõdõket a Tehetségek címû kiállítás
megnyitására és a Komiszár-letét bemutatására április 11-én
11.00 órától a Kállay Gyûjteménybe (Széchenyi utca 1.). Kiállí-
tók: Galántai Zsófia, D. Papp Sándor, Balogh József, Manó.

Váci Mihály író-költõ halálának 44. évfordulója alkalmából
a Váci Mihály Kulturális Központ és a Váci Mihály Társaság Kul-
turális Egyesület vár minden érdeklõdõt április 11-én 14.00 órá-
ra a Bessenyei téren lévõ Váci-szobornál tartandó koszorúzás-
sal egybekötött megemlékezésre.

„Tavaszvárók” címmel nyílt kiállítás a VMKK Alvégesi Mû-
velõdési Házában (Honvéd u. 41.), amely Háziné Szikora Éva
festményeit és Németh Szilárd szobrász szakos tehetség alkotá-
sait mutatja be. Megtekinthetõ április 11-éig.

SPORTPROGRAM
Április 4., péntek 17.30 Bujtosi Szabadidõ Csarnok,

Fatum-Nyírsuli-NRK–Kaposvár nõi röplabda-mérkõ-
zés (NYTV: április 6., vasárnap 18.00 Lelátó c. mûsor)

Április 6., vasárnap 18.00 Bujtosi Szabadidõ Csar-
nok, Marso-NYKK–Körmend kosárlabda-mérkõzés

Április 7., hétfõ 19.30, NYTV Lelátó: Cegléd–Nyír-
egyháza Spartacus labdarúgó-mérkõzés közvetítése
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Megjelenik a Város-Kép Nonprofit Kft. gondozásában

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész

EGY TÉR NÉLKÜL MARADT POLGÁRMESTER
Inczédy György és a Hatzel-testvérek után Bencs Lász-

ló egy olyan újabb polgármestere városunknak, akinek ne-
vét közterület viselte. A mai Szabadság térrõl van szó,
amelyet 1950-ig még piacozó, vásározó helyként ismer-
tek. A Bujtos közelsége indokolta, hogy itt tartsák a nádpi-
acot. 1833-ban a helyi csizmadia mesterek e területen épí-
tették fel árusító színüket, amelyet alkalmanként mûked-
velõ színjátszó társulatok is bérbe vettek. 1890-ben már
Zöldség tér a hivatalos neve, bár egy idõben a Selyem tér
elnevezést is viselte. Bencs László 1928-ban lett a tér név-
adója. Csak 1944-ig viselhette az egykori polgármester ne-
vét a tér, mert a város akkori vezetõi Leninre keresztelték
át. Majd 1980-ban, amikor az akkori Szabadság téren, a
pártházzal szemben felállították Lenin szobrát, úgy dön-
töttek, hogy a két tér nevét felcserélik.

Bencs László tõsgyökeres családból származott. Jogi
diplomát szerzett, majd több városi hivatali tisztség be-
töltésével szerzett tapasztalatok birtokában választották
meg 1890-ben polgármesternek. Mûködését áldás kísér-
te, mert a századfordulón hivatali ideje alatt jelentõs köz-
épületekkel gyarapodott a város, amelynek kulturális éle-
tének felvirágoztatásán és gazdasági helyzetének jobbí-
tásán is fáradozott. Hivatalát 1901-ig látta el, ekkor a
város országgyûlési képviselõjének választották meg.
1905-ben hunyt el.

Halálának 20. évfordulóján így tekintettek vissza rá:
„Majdnem közkatonasorban kezdi, hogy az engedelmes-
ség erényét ismerje késõbb, mikor parancsolni fog. A vá-

ros minden lakosát nevérõl ismeri, mint jó hadvezér a ka-
tonáit. A kis vidéki városban elõbb ambíciót kell nevelni,
fogékonnyá tenni, nemesre, jóra, szépre. És lassanként ker-
tek tarkítják az utcasorok egyhangú vonalát, a pislogó pet-
róleumlámpát villanykörték váltják fel, gõzfürdõbe járhat
a nyíregyházi polgár. Keresztülviszi városát azon a mezs-
gyén, amelytõl innen még faluban élünk, túl pedig már a
városiasság kényelme és kötelességei várnak reánk.” 1944-
ben találhattak volna más közterületet is Lenin nevének,
mert akkor talán ma is lenne Bencs László terünk! Ma nevét
egy szakiskola és egy városi kitüntetés õrzi.


