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ÚJ KUTYAFUTTATÓ

INTERJÚ

POLGÁRMESTERI INTERJÚ. Itt és most! – A
döntés a mi kezünkben
van! Interjú dr. Kovács
Ferenc polgármesterrel
a vasárnapi népszavazásról.

6

5

(TIRPÁK) LAKODALOM

KÖZGYÛLÉS

KÖZGYÛLÉS. Tavaszszal kezdõdhet meg az
óvoda építése a kórház
területén, és 10 elektromos töltõállomás jöhet
létre a városban.
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TOBORZÁS

BRONZÉREM

INDUL A FÛTÉSI SZEZON
A fûtési szezon szeptember 15-én megkezdõdött, ettõl az idõponttól a lakóközösségek közös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását a Nyírtávhõ Kft. honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/dokumentumtar)
„Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével, illetve más
írásos formátumban is. A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen a szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen
leadhatják a társaság ügyfélszolgálatán (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút
4–6. I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12. szám alatti irodaépületben. A fûtési
rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni kell a termosztatikus szelepek
állapotát. Rendellenes mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni a
Szolgáltatásfelügyelet részére.
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ORSZÁGOS TERÍTÉK

Negyedik alkalommal rendezték meg a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. A
gasztrocsatára hat régióból 22 csapat érkezett, a 16 ezer adag ételkülönlegesség elkészítésén pedig több mint száz szakács dolgozott. Bõvebben a 4. oldalon.

ÚJ MEDERBEN A CSAPADÉKVÍZ NYÍREGYHÁZÁN
Több lépcsõben fejleszti a város a csapadékvíz-elvezetõ hálózatát. Ennek keretében növelik a Tüzér utcai
csatornák kapacitását, záportározókat alakítanak ki a
Szántó Kovács János utcán, valamint Borbányán és a
Malomkertben is bõvítik a zárt csatornák kapacitását. A
város polgármestere és az érintett szakemberek helyszíni bejárás alkalmával tekintették meg a Tüzér utcai munkálatok jelenlegi állását.
A városra lezúduló csapadékmennyiség és az azt követõ belvíz évtizedek óta okoz milliós nagyságrendû károkat és súlyos közlekedési akadályokat. Hogy a csapadék
a jövõben ne jelentsen hasonló gondot, a városvezetés
úgy döntött, megoldja az évtizedes problémát.
– Öt évvel ezelõtt kezdõdött a dolog, amikor azt döntöttük el, hogy az egész városra kell egy csapadékvíz-elvezetési koncepció, majd egy program, egy terv. Ugyanis
a csapadékvíz-elvezetést nem lehet csak egy-két utcában

megoldani, az egész városi rendszert rendbe kell tenni.
Ezt kezdtük el most itt – mondta dr. Kovács Ferenc, a város polgármestere.

BEJÁRÁS A TÜZÉR UTCÁN
– A Tüzér utcai munkálatokkal megoldódnak a környezõ területek csapadékvíz-elvezetési problémái. A Malomkert II. üteme szintén a fejlesztés része, amelynek keretében a Szántó Kovács János utcai parkoló területén, a meglévõ csapadékátemelõ mellett 4 záportározót alakítanak
ki. A másik két, nagyobb beavatkozás picit késõbb indul.
Azok a Lujza, Alma és Vércse utcákon, valamint a Tünde
utcán bõvítik a zárt csapadékcsatornák kapacitását – nyilatkozta a polgármester. A több városrészt érintõ fejlesztés várhatóan 2017 õsz végére fejezõdhet be, a munkálatok idejére a város vezetése a lakosság türelmét és megértését kéri.
(Szerzõ: Piszár Tünde)
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SZENT MÁRTON PROJEKTNAP

ÁLDÁS AZ OVISOKRA

A Nyíregyházi Szent Imre Gimnáziumban a közelmúltban Szent Márton projektnapot tartottak, ahol a diákok színpadra vitték Oscar Wilde talán legcsodálatosabb és leghíresebb
mûvét, A boldog herceget SzupkayPapp Mária tanárnõ segítségével.

A nyíregyházi evangélikus nagytemplomban, a vasárnapi istentiszteleten került sor a Túróczy Zoltán Evangélikus Óvodai intézményegység 34 új
óvodásának megáldására. A nagyobb
gyermekek énekekkel köszöntötték kis
társaikat.

(Fotó: Trifonov Éva)
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ILONA NÉNI 90 ÉVES

ÚJ SZÍNTÉR FIATALOKNAK

90. születésnapja alkalmából Takács
Károlynét köszöntötte Horváthné dr.
Veisz Katalin önkormányzati képviselõ. Ilona néni szeret kertészkedni és
olvasni, valamint kedvenc foglalatossága közé tartozik az unokákkal való
foglalkozás is.

Új Közösségi FACE-ek Ifjúsági Iroda
és Közösségi Tér nyílt Nyíregyházán. A
15. születésnapját ünneplõ KÖZ-Pont
Ifjúsági Egyesület mindenki számára
nyitott létesítményének célja, hogy kortól, nemtõl függetlenül bárki élvezhesse annak lehetõségeit.
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EGYETEMI EGYÜTTMÛKÖDÉS

KÖZBIZTONSÁGI NAP

Együttmûködési megállapodást kötött az Eperjesi Egyetem és a Nyíregyházi Egyetem rektora a városházán. A
két felsõoktatási intézmény a jövõben
nemcsak oktatási szinten, de a kutatásban és a nemzetközi projektekben
is szeretne közösen együtt dolgozni.

Szombaton a társszervek mellett
nyíregyházi hivatásos tûzoltók is részt
vettek egy ügyességi állomással azon
a közbiztonsági napon, amelyet a
Nyíregyházi Arany János Általános Iskola Szabó Lõrinc Tagintézményében,
Sóstóhegyen rendeztek.
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BOLDOG SZÜLETÉSNAP

SZÕLÕFÜRTÖKET AVATTAK

Kedden 90. születésnapját ünnepelte
Huszka József, akit dr. Adorján Gusztáv
önkormányzati képviselõ is felköszöntött. Józsi bácsi a Szabolcs cipõgyár igazgatójaként 1986-ban ment nyugdíjba.
Négy alkalommal is megkapta a Vállalat Kiváló Dolgozója elismerést.

Nyírszõlõsön, az általános iskolában,
immár ötödik alkalommal az új elsõ osztályos tanulók játékos próbatételekkel
gazdagított szõlõszem, az ötödik osztályos gyerekek szõlõfürt avatáson vettek
részt, ahol a napsugaras idõjárás is kedvezett a szabadtéri programnak.

Részletek és képek: nyiregyhaza.hu
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Idén negyedik alkalommal rendezte
meg a NYÍRVV Nonprofit Kft. és Nyíregyháza önkormányzata a Kertszépségversenyt. Ebben az évben négy kategóriában
lehetett nevezni. Keresték a legvirágosabb
társasházat, családi házat, intézményt és
a legszebb fát.
A NYÍRVV Nonprofit Kft. szakemberei
a nyár második felétõl járták végig azokat
a kerteket, amelyeket beneveztek a versenyre. Összesen 30 udvart tekintettek
meg. Szalai István, a NYÍRVV Nonprofit
Kft. mûszaki igazgatója elmondta, nagyon
fontosnak tartják, hogy Nyíregyháza minél kulturáltabb, rendezettebb, illetve virágosabb és zöldebb legyen. Hozzátette,
azon túl, hogy ezt a városüzemeltetõ cég
próbálja megvalósítani, fontosnak ítélik
meg, hogy ebbe a lakosságot is bevonják
és ösztönözzék arra, hogy minél többen
tegyenek azért, hogy szebb és virágosabb
legyen a város. Jászai Menyhért alpolgármester utalt az Új Életfa-akcióra, a balkonföldakcióra, vagy a Szomszéd fûje zöldebb akcióra, amelyek mind-mind ráirányítják a figyelmet arra, hogy az emberek
gondozzák a környezetüket.

EGY MAMUTFENYÕ IS NYERT
A szakmai zsûri családi ház kategóriában a legszebbnek a Petõ család kertjét
ítélte meg. A családi házas kategóriában
második egy kistelekiszõlõi udvar, míg a
harmadik egy nyírszõlõsi családi ház kertje lett. Intézményi kategóriában harmadik
lett a Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ Pacsirta utcai udvara, második a
Tündérkert Keleti Óvoda Kállói úti intézménye, elsõnek pedig a Gyermekjóléti Intézmény Malom utcai bölcsõdéjét ítélte a
zsûri. Társasház kategóriában harmadik lett
egy Fazekas János téri elõkert, második egy
Garibaldi utcai udvar, míg elsõ egy Széchenyi utcai terület lett. Különdíjban részesült egy Palánta utcai ház, ahol a tulajdonos több földrész növényeit foglalta
rendszerbe. Idén elõször hirdették meg a
legszebb fa kategóriát, amelynek gyõztese egy 50 éves mamutfenyõ lett, amelyet
Mohácsi Józsefné gondoz. A díjazottak
szakmai tapasztalatok mellett összesen
700 ezer forint értékû növényvásárlási utalványban részesültek.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

ÚJ KUTYAFUTTATÓ KÉSZÜL
Hétmillió forintos önkormányzati beruházással alakítják ki Nyíregyháza negyedik kutyafuttató területét a Széna téren, ahol tizenkét kutya akadálypálya
elemet helyeznek el. Az új létesítményt
az õsz végén vehetik birtokba az ebek
és gazdáik. Rendes Sándor, a Polgármesteri Hivatal sajtószóvivõje elmondta, lakossági igény alapján alakítják ki az új
kutyafuttatót a korábbiakhoz hasonló kivitelben, teljesen önkormányzati finanszírozással. A város ezzel is azt szeretné
jelezni, hogy a kulturált kutyatartás fel-

tételeit igyekeznek megteremteni mindenki számára.

DEFIBRILLÁTOR AZ AGROKERNÉL
Defibrillátort helyezett el az Agroker
Holding Zrt. Kinizsi utcai telephelyének
portáján. Ezzel a szabolcsi megyeszékhelyen már 31 nyilvános készülékkel segíthetnek a bajba jutott embereken, amivel
Nyíregyháza, a lakosságszám arányában
országos szinten is az elsõk között van a
területi lefedettség szempontjából. A cég
egy tíz hónapos egészségmegõrzõ programot is megvalósított az Új Széchenyi Terv
pályázatának segítségével. Pintér István vezérigazgató hangsúlyozta, a defibrillátor
kihelyezésével elsõsorban a 115 dolgozójuk iránti felelõsségvállalás volt a motiváció, de a telephelyen több vállalkozás is
mûködik, valamint széles a vásárlói körük

Csikós Péter, az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság vezetõje és Pintér István
vezérigazgató
is, ezért fontosnak tartják, hogy a bajba
jutott embereken azonnal tudjanak segíteni.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)
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INTERJÚ

ITT ÉS MOST! – A DÖNTÉS A MI KEZÜNKBEN VAN!
INTERJÚ DR. KOVÁCS FERENC POLGÁRMESTERREL A VASÁRNAPI NÉPSZAVAZÁSRÓL
– Az idei év elsõ közgyûlésén az önkormányzat határozatban utasította el a kötelezõ betelepítési kvótát. Vasárnap
népszavazás dönt ebben a kérdésben. Hogyan látja, nekünk,
Nyíregyházán élõknek mirõl szól ez a szavazás?
– Elsõsorban rólunk, az elért eredményeink megvédésérõl, a gyermekeink, unokáink jövõjérõl. Senkiben ne
legyen kétség, ha a kötelezõ betelepítési kvóta érvényben
marad, az bennünket itt, Nyíregyházán is közvetlenül érinteni fog. Ezeknek az embereknek lakhatást, élelmet, segélyt kell biztosítani. Orvosi ellátást, iskolai oktatást, szociális szolgáltatásokat kell nyújtani itt helyben, a város
pénzébõl, a városlakók által befizetett adókból. Felelõs
városvezetõként szerintem egyetlen polgármester sem
nyilatkozhat úgy, hogy ez rendben van, ez egy jó terv.
Ráadásul mind a mai napig senki sehol nem mondta még
meg nekünk, hogy mi az az indok, ami miatt hasznos lenne a migránsok tömeges betelepítése Nyíregyházára. A
kockázatokat azonban jól ismerjük.

EL KELL KERÜLNI A KOCKÁZATOT
– A közterületek leromlása, emelkedõ bûnözés, romló
közbiztonság, tömegesen elõforduló nemi erõszak, a terrorizmus állandósuló fenyegetése. Ezt a kockázatot pedig
egyetlen módon kerülhetjük ki, el kell menni vasárnap és
nemmel kell szavazni!

NEM POLITIKAI KÉRDÉS

szavazni?
– Óriási hibát követ el az, aki ezt a kérdést a politikai
térbe helyezi. Ez nem politikai kérdés, nem taktikai kérdés, hanem Magyarország és a magyar emberek sorskérdése. A népszavazás a legalapvetõbb demokratikus jogunk,
ez felelõsséggel is jár. Aki távol marad a döntéstõl, a késõbbiekben milyen jogot formál arra, hogy bármirõl is
véleményt mondjon a kényelmes foteljében ücsörögve?
Aki bármilyen megfontolásból nem vesz részt a népszavazáson, az rosszul dönt, eldobja a lehetõséget magától,
hogy a saját sorsáról saját maga döntsön. Erre pedig, véleményem szerint, nem lehet biztatni senkit, semmilyen pártérdektõl vezérelve. Tiszta és érthetõ beszédre van szükség. Ki kell mondanunk, hogy nem szeretnénk a biztonságunkat, kultúránkat feláldozni a Brüsszelbõl irányítók kénye-kedve szerint.

NINCS FELSÕ KORLÁT
– Milyen terhet jelentene a város számára, ha mégis
megvalósulnának a brüsszeli tervek?
– Ez ma megbecsülhetetlen, egyrészt mint tudjuk, a betelepítésnek nincs felsõ korlátja, így ma senki sem tudja
megmondani, hány migránsról kellene gondoskodnunk,
ez lehet ezer, de akár több ezer ember is egy olyan nagyvárosban mint Nyíregyháza.

TERHET JELENTENE A VÁROSNAK
Ez óriási terhet jelentene a városnak és a költségvetésnek, nem nehéz elképzelni, hogy megállítaná a város fejlõdését, kevesebb jutna utakra, járdákra, intézményi felújításra, és nyilván feszültséget jelentene a szociális kiadásokban is, kevesebb jutna segélyezésre, étkeztetésre,
jóléti kiadásokra.

ADOTT A LEHETÕSÉG
– Civil jogvédõk röppentették fel az ötletet, hogy oda
kell majd telepíteni a befogadó állomásokat, ahol alacsony
a részvétel, mert ez egyben azt is jelenti, hogy azok a
városok elfogadóbbak a migránsokkal kapcsolatban?
– Biztos, hogy van ilyen gondolat a jogvédõk körében.
De ez ugyancsak ráerõsít arra, amit korábban mondtam.
Semmilyen kockázatot nem vállalhatunk ebben a kérdésben, egyszerûen ezt nem engedhetjük meg! Ha nem megyünk el elegen vasárnap és nem lesz elegendõ a nemek
aránya, másnap mire fogunk hivatkozni itt, Nyíregyházán?
Mit fogunk majd mondani a gyermekeinknek utólag, miért nem védtük meg saját magunkat és õket, amikor erre
lehetõségünk volt? A döntés a mi kezünkben van, itt és
most!

– A baloldal szerint viszont távol kell maradni, a liberálisok pedig azt mondják, el kell menni és igennel kell

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2016. OKTÓBER HÓ 2. NAPJÁRA KITÛZÖTT
ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!
Magyarország Köztársasági Elnöke 2016. október hó
2. napjára (vasárnapra) országos népszavazást tûzött
ki a következõ kérdésben:
„Akarja-e, hogy az Európai Unió az Országgyûlés hozzájárulása nélkül is elõírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történõ kötelezõ betelepítését?”
A népszavazáson kizárólag magyar állampolgárok vehetnek részt, az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezõ állampolgárai nem.
A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet
szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választópolgár szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékben szereplõ választópolgár személyesen szavazhat.
A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság
elõtt személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját (régi nevén személyi számát) kell igazolnia.
Erre a következõ érvényes igazolványok alkalmasak:
A személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány,
– magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú személyazonosító igazolvány,
– magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító igazolvány,
– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél, vagy ideiglenes útlevél.

2016. SZEPTEMBER 30.

A személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi
azonosító jelrõl.
A lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.
Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím
csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
A szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében az értesítõt szíveskedjen a szavazásra
magával vinni. Az értesítõ hiánya azonban nem feltétele
a szavazásnak.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott
település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetõleg, akik átjelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben, a Vasvári Pál Gimnáziumban, Nyíregyháza, Kiss
Ernõ u. 8. szám alatt szavazhatnak.
A mozgásukban egészségi állapotuk vagy fogyatékosságuk, illetve fogva tartásuk miatt gátolt választópolgárok,
kérésükre mozgóurnával szavazhatnak. Mozgóurna kizárólag írásban kérhetõ. Mozgóurnát a szavazás napja elõtt
a Helyi Választási Irodától, a szavazás napján a lakóhely
szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

A mozgóurna iránti kérelemnek legkésõbb 2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel, vagy 2016. október 2-án (a szavazás napján) legkésõbb 15 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Az országos népszavazáson a választópolgár egy szavazólapot kap, amelyen a népszavazásra feltett kérdés
szerepel.
Érvényesen szavazni az „igen” vagy a „nem” válasz
feletti körbe tollal írt, egymást metszõ két vonallal lehet.
Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a népszavazás napján, 2016. október 2-án a Helyi Választási
Iroda Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik
és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:
– a választásokkal kapcsolatos általános és jogi információk a 42/524-530 vagy a 42/524-532 telefonszámokon kérhetõk,
– névjegyzékkel és mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzékével kapcsolatos információk a 42/524524/139-es melléken kérhetõk.
Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2016. október 2-án a fentiek szerint éljenek szavazati jogukkal.
Nyíregyháza, 2016. szeptember 26.
Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda
vezetõje
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SZABADIDÔ

GASZTROCSATA A KOSSUTH TÉREN „A TURIZMUS LEGYEN MINDENKIÉ!”
(Folytatás az 1. oldalról.)
A hétvégén immár negyedik alkalommal
rendezték meg a Tirpák Fesztivált Nyíregyházán. Szombaton az Országos Gasztrocsatára hat régióból 22 csapat érkezett,
több mint 100 szakács készítette a több
mint 16 ezer adag ételkülönlegességet a
Kossuth téren. A Tirpák Fesztivál vasárnap
az I. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnoksággal folytatódott.
A versenyzõket és a vendégeket Nyíregyháza és a testvérváros, Eperjes polgármestere, valamint a Magyar Nemzeti
Gasztronómiai Szövetség vezetõi köszöntötték. Dr. Kovács Ferenc elmondta, az
elsõ három fesztivál sikere megalapozta a
negyedik létjogosultságát. A Tirpák Fesztivál szól a népi kultúránkról, a tradicionális helyi ételekrõl, valamint a hagyományápolásról. A megnyitót követõen
Krivács András, a gasztronómiai szövetség elnöke kivetítõn üdvözölte a fõzõcsapatokat, hiszen éppen egy görögországi világbajnokságon vett részt.

22 CSAPAT – 16 200 ADAG ÉTEL
A Tirpák Fesztiválon a régióelnök képviselte a szövetséget. Tóthné Medved Zsuzsanna úgy látja, a hét minden napján dolgozó
vendéglátósoknak ez egy ünnep, hiszen
együtt sütnek-fõznek, beszélgetnek, szóra-

koznak, és ételkülönlegességeikkel kínálják
a fesztiválozókat. Az Országos Gasztrocsata
versenyzõi a nap folyamán több mint 16 ezer
adag ételkülönlegességet készítettek. A szegediek 1000 adag halászlevet fõztek, a tataiak rétest nyújtottak, a debreceniek 1200 adag
töltött káposztával kedveskedtek, de a miskolciak húsgombóclevese és a nagykanizsaiak dödöllekavalkádja is vonzotta a látogatókat. A nyíregyháziak tirpák birkapörköltet
és tirpák süteményeket kínáltak. A tájjellegû
ételeket zsûrizték is, majd az eredményhirdetés után felvágták az 1200 szeletes Nyíregyháza város tortáját, amely a Krúdy kedvenc tortája nevet kapta. Az óriási süteményt
a Szakképzési Centrum 52 cukrásztanulója
készítette többek között 1200 tojásból, 40
kilogramm lisztbõl, 30 kilogramm aszalt szilvából és fél mázsa almából.

BOGRÁCS- ÉS GRILLBAJNOKSÁG
A Tirpák Fesztivál vasárnap az I. Nyíregyházi Bogrács- és Grillbajnoksággal folytatódott. A verseny célja a szabadtûzön és
grillrácson készülõ ételek népszerûsítése
volt, ötvözve a hagyományos magyar gasztronómiát a nemzetközi konyha elvárásaival. A csapatok sertéstarját és tanyasi csirkét használhattak, de egy szabadon választott desszertet is készítettek. Az országos
verseny a nemzetközi bajnokság kvalifikációja is volt egyben.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

A turizmus világnapján, kedden a fogyatékkal élõk kedvezményes áron élvezhették az élményfürdõ szolgáltatásait, szintén ezen alkalomból pedig a Jósa András
Múzeumba és az állatkertbe ingyen léphettek be. Az ENSZ turisztikai világszervezete idén az akadálymentes turizmus
propagálására hívta fel a figyelmet.
A turizmus legyen mindenkié – ezt a
mottót tûzte zászlajára idén az ENSZ Turisztikai Világszervezete és arra hívták fel a figyelmet, hogy ennek megteremtéséhez akadálymentes utazásra és intézményekre van
szükség annak érdekében, hogy a látniva-

lók és élmények ép és fogyatékkal élõk számára egyaránt elérhetõek legyenek. Mogyorós Judit, a Nyírség Turizmusáért Egyesület
elnöke érdeklõdésünkre elmondta, nemcsak
az volt a cél, hogy a fogyatékkal élõk ezen a
napon különbözõ kedvezményekkel látogathassák a turisztikai attrakciókat, látnivalókat, múzeumokat, hanem az is, hogy felhívjuk mindenki figyelmét arra, milyen fontos
az, hogy bármilyen fogyatékkal él valaki,
ugyanúgy megláthassa, megélhesse, megtapasztalhassa azt a sok ízvilágot, illatvilágot,
szépséget, a víz simogatását, mint bármelyik egészséges társuk.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ZSÛRIZTÉK A PÁRLATOKAT
Szombaton rendezték meg az Új Pálinka Ünnepét Tarpán, a Szatmár-Beregi Szilvanapon. A pálinkaverseny elõkészületei
már csütörtökön megkezdõdtek Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfalu Pálinkaházában, ahol a lovagrend tagjai zsûrizték a
gyümölcspárlatokat.
Szeptember elején tette közzé versenyszabályzatát a Szatmár-Beregi Pálinka Lo-
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vagrend. Bér- és saját fõzetû párlatokkal nevezhettek azok, akik meg akarták tudni, milyen pálinkát készítettek. Közel 60 párlat
érkezett a megadott határidõig. A hattagú
zsûri három, szatmári szilva, szabolcsi alma
és egyéb gyümölcspárlatok kategóriában
kereste a legjobbakat.
A zsûri tagjai az országosan elfogadott
20 pontos pálinkabírálati rendszer alapján
végezték feladatukat. Illat, tisztaság, íz és
harmónia szempontjából pontozták a párlatokat a Sóstói Múzeumfalu év elején átadott Pálinkaházában. Dr. Kovács Ferenc
polgármester elmondta, ez a Pálinkaház
nemcsak Nyíregyházának készült, hanem
a pálinkakultúrának, ami megyei. Hozzátette, mint tudjuk, a Lovagrend nagyon erõs
és aktív. Azt remélik, hogy egyre több ilyen
esemény lesz a Pálinkaházban.
(Szerzõ: Mikita Eszter)
2016. SZEPTEMBER 30.

KULTÚRA

(TIRPÁK) LAKODALOM LESZ A MI UTCÁNKBAN...
Mi kell egy jó lagzihoz azon túl, hogy adva vagyon egy
fehér ruhába öltöztetett menyasszony, mellette a falu legszebb legényével? A 150 fõs násznép, a lelkész, a templom, na meg a hacacáré, vidékiesen megfûszerezve. Aki
pedig október 5. és 8. között kilátogat a Sóstói Múzeumfaluba, részese lehet mindennek és még ennél is többnek, hiszen tirpák lakodalmat tartanak!
Kevesen lehetnek olyanok, akik ne lettek volna részesei, vagy legalábbis ne vágytak volna valaha is egy igazi
jó kis falusi lakodalomra, ahová nem a cukrászdából és
nem is az étterembõl érkeznek meg az ételek, hanem minden házilag készül, a võfély pedig harsány, vicces szavaival irányítja a násznépet. Legyen szó az elõkészületekrõl, tyúkkopasztásról, csigatészta-készítésrõl, kelesztésrõl,
lakodalmassátor-állításról, majd a dínomdánomról, most
mindezekbe betekinthetnek az érdeklõdõk, hiszen jövõ
héten néptáncosok és tirpák közösségek összefogásával,
életre kel a régi tirpák esküvõ a sóstói skanzenben.

SZERDÁTÓL SZOMBATIG TART
Ágoston Ildikó, önkormányzati képviselõ, a Szabolcs
Néptánc Egyesület vezetõje, egyben táncosa, az esemény
fõszervezõje szerkesztõségünk érdeklõdésére elmondta,
a több napon át tartó lakodalom ötlete a reformáció jövõre esedékes 500. évfordulójához köthetõ. Õk így szeretnének tisztelegni elõtte, hiszen Nyíregyháza lakosságának jelentõs része tirpák, vagy legalábbis tirpák elõdökkel
rendelkezik, akik magukkal hozták az evangélikus vallást
e vidékre. Hozzátette, az igazi tirpák nemzedékek már
idõs korban járnak és a régi lakodalom megidézésével sze-
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retnék az emlékeik alapján a hagyományokat megõrizni
a fiatal generáció számára, akik már nem is biztos, hogy
láttak tésztagyúrást vagy tyúkkopasztást...
– Másfél éve tervezzük és szervezzük a tirpák lakodalmat. Az ötlet adott volt, hiszen a Szabolcs Néptáncegyüttes
mûvészeti vezetõje, Bíró József már megálmodta korábban. Ahogy elkezdtünk beszélgetni errõl, mindig többen
és többen csatlakoztak a kezdeményezéshez, így tágult a
kör és végül az ötlet kinõtte magát egy óriási rendezvénnyé
– magyarázta Ágoston Ildikó. – Köszönet ezért a következõknek: Szilágyi Zsolt néprajzkutató-etnográfus, Kácsor
István és Kácsor Ignácz Gabriella koreográfusok, Bokortanyák Lakosságáért Egyesület, Generációk Mandabokori
Szociális és Kulturális Egyesülete, Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat, Szabad Tánc Mívesek, Mûvészeti Szakközépiskola Néptánctagozata, Evangélikus Egyház, Ágoston László és Orosz János võfélyek, Bürkös Zenekar, dr.
Bodnár Zsuzsa néprajzkutató, s köszönet illeti a sulyán-

bokoriakat az összefogásért – sorolta a partnereket, alkotótársakat.
Nemcsak a szombati lakodalomnak lehet részese a
nagyközönség, hanem a mulatság elõkészületeinek is, hiszen a régi tirpák szokásokat is felelevenítik a múzeumfaluban. Szerdán megnézhetik az érdeklõdõk a tésztagyúrás, -nyújtás és csigacsinálás folyamatát, csütörtökön süteménysütés és -kóstolás lesz, délután elõadást hallgathatnak meg a bokortanyák kialakulásáról és jelenlegi helyzetérõl, pénteken pedig megkopasztják a tyúkokat, és a
lagzi fõ színhelyét, a sátrat is feldíszítik. Magát a lakodalmat a régi szokásoknak megfelelõen, szombaton tartják
11 órától. Az esemény a múzeumfalu Tirpák portájáról
indul, amit majd aztán látványos történések sora követ.
Lesz lánykiadás, võfélykikérés, közben játékok, esketés,
szakácsnék tánca, nyúltánc, menyasszonytánc.

JÖJJENEK A LAGZIBA!
– 150 fõ maga a násznép, amit a tánccsoportok, tirpák
szervezetek és önkéntesek alkotnak. Aki kilátogat a múzeumfaluba, õk lesznek tulajdonképpen a lakodalom „hívatlan”, de ezennel nagyon is meghívott vendégei, akikkel együtt egy óriási mulatság kerekedik majd ki, hiszen
mindez a nézõkért születik. Végignézhetik, milyen volt
régen a tirpák szokásokra épülõ lagzi, és mellette megkóstolhatják a tirpák ételeket is – tette hozzá.
Az esemény az önkormányzat és a Nemzeti Együttmûködési Alap támogatásával, valamint a civil szervezetek
hozzájárulásával és több tucat önkéntes munkájával valósul meg. (További részletek a plakáton, lentebb.)
(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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KÖZGYÛLÉS

ÚJ ÓVODA ÉPÜL ÉS TÁMOGATJÁK AZ ÚSZÁSOKTATÁST
Tavasszal kezdõdhet meg az óvoda építése a kórház
területén, 10 elektromos töltõállomás jöhet létre a városban és 2020-ra Nyírszõlõsig ér majd a Nyugati elkerülõ. Többek között ezek a bejelentések hangzottak el a
legutóbbi közgyûlésen. A képviselõ-testület a beruházások mellett arról is döntött, hogy támogatja az általános
iskolások úszásoktatását. A napirendek elõtt pedig a népszavazást megelõzõ kampány is terítékre került.
Tavasszal kezdõdik meg az összesen 75 férõhelyes óvoda kialakítása a kórház területén. A napirendi pontok tárgyalása elõtt ezt a bejelentést tette Nyíregyháza polgármestere. Dr. Kovács Ferenc elmondta, a beruházáshoz
több mint 140 millió forint állami támogatást kapott a város, és a kivitelezésnek már csak annyi akadálya van, hogy
egymás közt rendezze a tulajdonviszonyokat az önkormányzat és az állam. Az óvoda az ott dolgozó gyermekes
munkavállalók számára biztosítja, hogy a szülõk minél
hamarabb visszamehessenek dolgozni.
A polgármester ezt követõen arra buzdította a közgyûlés tagjait és a városlakókat, hogy október 2-án vegyenek
részt a népszavazáson és lelkiismeretük szerint döntsenek a fontos kérdésrõl.

FONTOS A RÉSZVÉTEL
– Kicsit rendhagyó módon szeretném itt, a közgyûlésen is felhívni a figyelmét minden képviselõnek,
politikai pártállástól függetlenül, hogy az október 2ai népszavazáson nagyon fontos a részvétel. Természetesen mindenki lelkiismerete szerint szavazzon.
De Nyíregyháza érdeke is, nemcsak az országé, hogy
ilyen fajsúlyú kérdésben a magyar emberek, a magyar emberek által választott parlament és kormány
hozzon döntést és ne az országhatáron kívül szülessen döntés. Úgyhogy kérem a képviselõket, hogy biztassák a nyíregyháziakat arra, hogy vegyenek részt
ezen a népszavazáson – fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

A KÚRIA ÉS A BICIKLIÚT MÁR KÉSZÜL
A napirendi pontok tárgyalásakor szó esett a Modern
Városok Program beruházásairól. A közgyûlésen elhangzott, a komplex fejlesztési csomagból két beruházás, a

(Fotó: Szarka Lajos)

Kállay-kúria felújítása és a Nyíregyháza–Tokaj bicikliút
építése kezdõdött el. Ezek ugyan némi csúszással, de a
jövõ évben be is fognak fejezõdni. Majd az is kiderült,
hogy többek között a Sóstóra tervezett négycsillagos hotel, valamint az állatpark, a múzeumfalu beruházásai és a
Szabadtéri Színpad átépítése érdekében nagy lépéseket
tett a város. A tervezésük, közbeszerzésük véget ért és a
jövõ év elejére kész lesz a kiviteli tervük is. Így 2017-ben
akár ezek a projektek is elindíthatóvá válhatnak a miniszterelnök és polgármester által aláírt Modern Városok Program keretében, állami finanszírozással.

NYÍRSZÕLÕST IS ELÉRI AZ ELKERÜLÕ
A polgármester a Nyugati elkerülõt illetõen úgy nyilatkozott, a jelenlegi tervek szerint nem két, hanem egy ütemben folytatódik az út megépítése. Dr. Kovács Ferenc azt
mondta, a kormány elképzelései alapján 2020-ra nemcsak a Tokaji utat, hanem Nyírszõlõst is eléri majd az új
elkerülõ. A városi Fidesz-frakció vezetõje ugyanakkor
hozzáfûzte, a Modern Városok Program keretében megvalósuló beruházások többi eleme is élhetõbb, szerethetõbb várost eredményez majd. – Nagyon várjuk a Nyugati elkerülõnek a befejezését, a Tokaj–Nyíregyháza közötti
kerékpárutat, várjuk a közlekedési csomópontok elkészültét, a Kállay-kúria elkészültét, az atlétikai centrum elkészültét és azt gondolom, látható már, hogy bizonyos munkák el is indultak, mert most – hála Istennek – megint sok
helyen „fel van túrva” Nyíregyháza – hangsúlyozta dr.
Adorján Gusztáv, a Fidesz-KDNP frakcióvezetõje.

– Közel kerültek kijelölésre egymáshoz. Érdemes lenne
egy gyorstöltésre alkalmas készüléket kihelyezni például
az M3-as autópálya bevezetõ szakaszai közelében, vagy
le- és felhajtóihoz, s a Debreceni útnál, a forgalmat megnézve, annak arányaiban – tette hozzá Béres Csaba, a Jobbik önkormányzati képviselõje.

700 GYEREK FOG INGYEN ÚSZNI
A közgyûlésen döntés született arról is, hogy a nyíregyházi székhelyû általános iskolák 6. osztályos tanulóinak
úszásoktatásához hozzájáruljon az önkormányzat. Az elõterjesztésbõl kiderült, közel 700 gyerek fog ilyen módon
úszni tanulni, ami a városnak több mint 8,5 millió forintjába kerül majd. Az MSZP részérõl az hangzott el, hogy
az egész ország területén kevés a tanmedencék száma.
– A legnagyobb problémát abban látom, hogy nincs
megfelelõ mennyiségû tanmedence, nincs megfelelõ számú vízfelület annak érdekében, hogy az úszásoktatást
normális feltételek között tudja megcsinálni bármelyik
város. Így Nyíregyháza sem tudja ezt megtenni – fogalmazott Nagy László, az MSZP önkormányzati képviselõje.
A képviselõk, pártállástól függetlenül, támogatták az
úszás oktatását.
A képviselõk megválasztották a pénzügyi bizottság nem
képviselõ tagját Aranyos Gábor személyében.
(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

ELEKTROMOS TÖLTÕÁLLOMÁSOK

Andó Károly és Bajnay Kornél önkormányzati képviselõk
az autómentes napon kerékpárral érkeztek a városházára
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A képviselõk azt a napirendi pontot is támogatták, hogy
több mint 26 millió forintból 10 darab elektromos töltõállomás jöjjön létre Nyíregyházán. Ez a beruházás is központi forrásból valósulhat meg, az önkormányzatnak a
költségek csupán 6 százalékát kell elõteremtenie. A képviselõk elfogadták az elektromos kutak kialakítását, bár a
szocialisták megjegyezték, egyelõre még csekély igény jelentkezik a kutak iránt. A jobbikosok pedig azt mondták,
nem csak a belvárosba kellene elektromos töltõállomás.
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NÉPSZAVAZÁS

NÉPSZAVAZÁS 2016.
1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
(települési szintû lakóhellyel rendelkezõ választópolgárok szavazóköre)
Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth Lajos utca 1–77. házszámig,
Körte utca, Nyírfa tér
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagintézmény,
Körte u. 39.
2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Dózsa Gy. utca 22–82. házszámig, Epreskert utca, Ferenc krt.
19–47. házszámig, Nyár utca, Nyírfa utca, Ószõlõ utca 2–34. házszámig,
Ószõlõ utca 1–21. házszámig, Pazonyi tér, Sarkantyú utca
Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert u. 64.
3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 (akadálymentesített)
Területe: Agyag utca, Belsõ körút, Dózsa György utca 19–79. házszámig,
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 (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
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, Rákóczi 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.
61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Család utca 2–100. házszámig, Család utca 3–51/A házszámig
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Család u. 11.
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7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 (akadálymentesített)
Területe: Garibaldi utca 4–42. házszámig, Ifjúság u., 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
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
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, Tas utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.
11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Gádor Béla köz, Korányi köz, Ungvár sétány 12–22. házszámig,
Ungvár sétány 23–35. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.
12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Ungvár sétány 2–6. házszámig, Ungvár sétány 3–19/B házszámig
Szavazóhelyiség címe: Szent Imre Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Ungvár sétány 19.
13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Etel köz 11-tõl 19. házszámig, Május 1 tér 10., 11., 12., 13., 14.
házszámok, Ungvár sétány 1.
Szavazóhelyiség címe: Jósavárosi Mûvelõdési Ház, Ungvár stny. 33.
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14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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.
15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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, SzentGyörgyi Albert utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium,
Korányi Frigyes u. 15.
16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Berettyó utca, Csaló köz 17–39. házszámig, Csaló köz 10–34.
házszámig, Csaló köz 40–46. házszámig, Déri Miksa utca, Gerlóczy Gábor
utca, Gerlóczy Gábor köz, Korányi Frigyes utca 1–69. házszámig, Korányi
Frigyes utca 60–98. házszámig, Lukács Ödön utca, Makay István utca,
Mikecz Kálmán utca, Rády József utca, Újmajori utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium,
Korányi Frigyes u. 15.
17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Barka utca, Geduly Henrik utca, Fábián Zoltán utca, Gádor Béla
utca 16–66. házszámig, Gádor Béla utca 21–69. házszámig, Jósika Miklós
utca, Korányi Frigyes utca 100–290. házszámig, Leffler Sámuel utca, Lengyel u. 20–78. házszámig, Lengyel utca 21–73. házszámig, Bencs László
utca, Vietórisz József utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.
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18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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
Területe: Csillagvirág utca, Korányi Frigyes utca 4–56. házszámig, Kosbor
u., Morgó u., Vadvirág u.
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégium,
Korányi Frigyes u. 15.
62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 (Kõlapos),
Korhánydûlõ, Mányoki Ádám utca, Mérleg utca, Mikes Kelemen utca, Nád
utca, Pazonyi út, Ráday Pál utca, Than Mór utca,Thököly Imre utca, Újerõ
utca (Kõlapos)
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium Faipari Tanmûhely, Henger sor 8.
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20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Árok utca 46–56. házszámig, Bethlen Gábor utca 65–93. házszámig, 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, Zágráb utca, Simonyi
Óbester utca, Szófia utca, Varsó utca
Szavazóhelyiség címe: Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Árok u. 53.
21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Északi körút 1–27. házszámig, Északi körút 14–58. házszámig,
Tõke utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Árok u. 17.
23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Északi körút 2–12. házszámig, Õz köz, Õz utca, Újszõlõ utca
11–43. házszámig, Vasvári Pál utca 4–34. házszámig, Vasvári Pál utca
40–64. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-Vízügyi Szakközépiskola, Vasvári Pál u. 16.
24. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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. házszámig,
Búza utca 27., Búza utca 118., Rákóczi utca 23–31. házszámig, Új utca
37–41. házszámig, Széna tér
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Árok u. 17.
25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bethlen Gábor utca 1–63. házszámig, Búza tér 10–46. házszámig, Búza tér 9–27. házszámig, Búza utca 2–32. házszámig, Búza utca
1–19. házszámig, Mezõ utca 3–43. házszámig, Pacsirta utca, Rákóczi 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
u.
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda, Búza u. 7–17.
100. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Acél utca, Antalbokor, Barát utca, Cserepes utca, Füzesbokor,
Jánosbokor, Kagyló utca, Kerék utca, Sirály utca, Szabadságbokor, Tiszalöki
út, Tokaji út páratlan oldala, Vargabokor, Verseny utca, Zomboribokor
Szavazóhelyiség címe: Bencs László Szakiskola és Általános Iskola,
Tiszavasvári út 12.
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22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árok utca 43-tól végig, Herman Ottó utca, Irinyi János utca, Kórház
köz, Kórház utca, Újszõlõ utca 66–118. házszámig, Újszõlõ utca 71–121/A
házszámig, Városmajor utca, Vasvári Pál utca 68–112. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor u. 4.
26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 u. 29.
27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Holló utca, Vasvári Pál utca 5–71. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Erdõ sor 7.
28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 u. 4.
30. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Dohány utca 4–20. házszámig, Dohány utca 1–29. házszámig,
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
Területe: Dob utca, Dohány utca 2–2/B házszámig, Erdõ sor 2. házszám,
Kossuth L. utca 2–70. házszámig
Szavazóhelyiség címe: DOTE Egészségügyi Fõiskola, Sóstói út 2.
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32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Anna u., Avar u., Állomás u., Betekints u., Berenát u., Borbála u.,
Cserép u., Erdész utca, Erdõalja utca, Erika utca, Farkas utca, Gizella utca,
Gyémánt köz, Harmat utca, Hattyú utca, Ilona utca, Katalin utca, Krisztina
utca, Lenke utca, Mackó utca, Magdolna 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. stny. 41.
33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árnyas utca, Blaha Lujza sétány, Csillagfény utca, Csónak utca,
Fürdõház tér, Fürdõ köz, Fürdõ utca, Jupiter utca, Kemecsei út, Majális

utca, MÁV 340. vasúti õrház, Merkúr utca, Sóstói út 66., Sóstói út 77/A,
Szindbád sétány, Szivárvány u. 1–75. és 2–72/B házszámig, Vénusz utca,
Zápor utca, Zivatar utca, Zsák utca
Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L. stny. 41.
34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Attila utca, Álmos utca, Bálint utca, Bea utca, Bibic utca, Csaba
utca, Fácán utca, Fejedelem utca, Gerencsér utca, Gyula utca, Igrice utca,
Igrice 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 Tagintézmény, Igrice u. 6.
35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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, János
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, Lugas utca, Mihály utca, Pereces utca, Péter utca, Posta
utca, Ricsadûlõ, Rókadûlõ, Sövény utca, Szajkó utca, Szérûskert utca, Temetõ u., Temetõ köz, Téglavetõ u., Tisztesfû u., Varjú u., Vöröscsillag tanya
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintézmény, Igrice u. 6.
36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranykalász sor, Inda utca, Inda köz, Muskotály utca, Muskotály
köz, Nyírség utca, Nyírség köz
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintézmény, Igrice u. 6.
37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Elõd utca, Harkály utca, Huba utca, Küküllõ utca, Szabó Lõrinc
utca, Templom utca, Verõce utca,
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény,
Jázmin u. 10.
38. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Bakcsó u., Borostyánkõ u., Csalogány köz, Csalogány u., Ezüstkalász utca, Fülemüle sor, Gulyás Pál utca, Gulyás Pál köz, Jázmin köz, Jázmin utca, Kertész utca, Kócsag utca, Mogyoró utca, Seregély utca, Sóstóhegyi út, Szellõ utca, Szerkõ utca, Szikes utca, Tüskevár utca, Vadász utca
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintézmény,
Jázmin u. 10.

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Kótaji út 1–33. házszámig, Stadion utca, Vasvári Pál utca 73–75–
77. házszámok, Vasvári Pál utca 79–89. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintézmény,
Stadion u. 32/A
39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árvácska utca, Felsõpázsit utca, Felsõpázsit köz, Kapor utca, Kavics utca, Kopogó utca, Levendula utca, Repülõtér utca, Rozmaring utca,
Sátor utca, Tokaji út páros oldala
Szavazóhelyiség címe: Tréner Kft., Repülõtér u. 1.
40. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árnika utca, 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, Koronafürt utca,
Kótaji út 78–102. házszámig, Kótaji út 35–87. házszámig, Májusfa utca,
Mátyásbokor, Pajzsikafû utca, Pipitér utca, Százszorszép utca, Szegély utca,
Szegély köz, Szél utca, Sziget u., Vadalma u., Vasút u., Westsik Vilmos utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szõlõskerti Angol Tagintézmény,
Kollégium u. 54.
41. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 Tagintézmény,
Kollégium u. 54.
42. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranyalma utca, Atléta utca, Bárány 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 Tagintézmény,
Kollégium u. 54.
43. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csatorna utca, Csongor köz, Csongor lakópark, Csongor utca, Daru
utca, Gomolya utca, Gyopár utca, Kakukkfû utca, Kecsege utca, Kökörcsin
utca, Pajta utca, Patak utca, Sikló utca, Sikló köz, Szamos utca, Szekér
utca, Tölgyes utca, Vadrózsa utca
Szavazóhelyiség címe: Szivárvány Idõsek Otthona, Tölgyes utca 11.

8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
44. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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, Széchenyi u.
29–33.
46. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 (akadálymentesített)
(a települési lakcímmel rendelkezõk, valamint az átjelentkezéssel szavazó
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. házszámig,
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 u. 8.
48. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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. ház-

(Folytatás a 9. oldalon.)
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MIGRÁNSOK

KORMÁNYMEGBÍZOTT: A NÉPSZAVAZÁSNAK VAN SZAVAZATSZÁMLÁLÓK
TÉTJE, ÉRTELME ÉS LESZ JOGI KÖVETKEZMÉNYE
Esküt tettek kedden a szavazatszámláló bizottA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
elõtt álló idõszerû feladatokról tartott sajtótájékoztatót
Kozma Péter, megyei kormánymegbízott. A megyei kormányhivatal vezetõje az október másodikai népszavazás
jelentõségére és következményeire hívta fel a figyelmet.
Néhány nappal az október másodikai népszavazás elõtt a
voksolás fontosságára és következményeire utalt Kozma Péter, megyei kormánymegbízott. A megyei kormányhivatal
vezetõje kifejtette Magyarország Kormányának a véleményét
azzal kapcsolatban, miért van jelentõsége a szavazásnak. –
A kérdés az, hogy az Európai Bizottság által javasolt kötelezõ betelepítési kvóta értelmében Magyarország fogadjon-e
be menekülteket a parlament jóváhagyása nélkül. A nemzeti
szuverenitás része az, hogy a demokráciában élõ állampolgárok kifejtsék, kikkel akarnak együtt élni – tette hozzá.

VÉDENÜNK KELL HATÁRAINKAT
A hivatalvezetõ kiemelte, a kormány a dublini és a
schengeni egyezményeknek megfelelõen járt el. Hozzá-

vidékhez hasonlóan itt is technikai zár megépítésére lenne szükség, az ahhoz szükséges hatósági eljárások már
adottak. Magyarország határait meg kell védeni, a problémákat pedig a baj forrásánál kell kezelni – hangsúlyozta.

A NÉPSZAVAZÁS DEMOKRATIKUS ESZKÖZ
A népszavazással kapcsolatban azt emelte ki a hivatalvezetõ, azok a törekvések, amelyek bojkottálják az október másodikai eseményt, nem megalapozottak, hiszen a
demokrácia kifejtésének egyik legfontosabb eszköze az,
amikor a szavazásra jogosultak kinyilváníthatják véleményüket. Hozzátette, a népszavazásnak van tétje, értelme
és lesz jogi, illetve egyéb következménye. Kozma Péter
felhívta a figyelmet arra, a menekülteknek a nemzetközi
jogszabályok értelmében regisztrálniuk kellett akkor, amikor átlépték az unió határát. Hozzátette, ez igen kevés
esetben történt meg. Ha pedig mégis regisztráltak, hamis
adatokkal tették azt. – Ennek akkor van jelentõsége, ha
bevándorlót valamilyen ok miatt kiutasítanak egy uniós
országból. Az elõírások alapján ugyanis abba az országba
kell visszatoloncolni, ahová elõször az unió területére léptek. Ezekben az országokban kellett volna regisztrálniuk
is. Magyarországot egy másik állam mulasztása miatt joghátrány nem érheti – mondta Kozma Péter.

HAGYOMÁNYAINK MEGMARADÁSÁÉRT

tette, ezt különösen fontos hangsúlyozni Szabolcs-SzatmárBereg megyében, amely határos a schengeni övezeten és
az Európai Unión kívüli területekkel is. – Ha a déli határ-

Azzal folytatta, arra kéri Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egymás iránt szolidáris közönségeit, a megye hagyományait, értékeit megbecsülõ polgárait, hogy vasárnap
menjenek el szavazni és szavazzanak nemmel. – Ez a
„nem” szavazat az itt élõ emberek boldogulásának, életének az igenlését jelenti. Csak akkor maradhatnak meg
azok a szokások és hagyományok, amelyekhez az itt élõk
nemzedékek óta ragaszkodnak, ha minél többen elmennek október másodikán és nemmel szavaznak a népszavazáson – jelentette ki a megyei kormánymegbízott.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

SPÖTTLE: A MENEKÜLTEK BETELEPÍTÉSE
KOMOLY VESZÉLYEKET HORDOZ
Megugrik a bûncselekmények száma, párhuzamos társadalmak alakulhatnak ki, no-go zónák jönnek létre. Drog,
prostitúció, fegyverkereskedelem – ezeket hozhatja magával a menekültek betelepítése. Mindezt Georg Spöttle,
biztonságpolitikai szakértõ mondta a napokban Nyíregyházán tartott elõadásán.
Németországban egy év alatt 2000 szexuális bûncselekményt, zaklatást, nemi erõszakot követtek el frissen
érkezett migránsok. Ezzel szemben a német állampolgárok összesen 13-at. Az adat világosan jelzi, hogy a menekültek betelepítése komoly veszélyeket hordoz a befogadó társadalmakra nézve – mondta Georg Spöttle, biztonságpolitikai szakértõ a Nyíregyházi Leány- és Nõegylet
Egyesület pénteken tartott rendezvényén.

A MIGRÁNSOK NEM ASSZIMILÁLÓDNAK
A szakértõ kiemelte, a bûncselekmények növekedése
csak egy azon negatív következmények sorában, amely a
betelepítéssel járhat. Ha nem szeretnénk Los Angeles vagy
Hamburg, Berlin, London több körzetéhez hasonló, úgynevezett no-go zónák kialakulását, az október 2-ai népszavazáson a jövõt elõtérbe helyezve felelõsen kell szavaznunk. A világ több nagyvárosában kialakult no-go zónákban jelenleg ugyanis már 80–90 százalékos arányban
migránsok élnek. Ott rendszeres a drog, a prostitúció és
megnõtt a bûncselekmények száma. A migránsok nem
asszimilálódnak, saját világot építenek, saját törvényekkel. Az emberek félnek, nem mernek kimenni az utcára,
sõt, az állampolgárok be se mennek, még autóval sem
ezekre a területekre.
Georg Spöttle hangsúlyozta, amennyiben a magyar társadalom elfogadja a brüsszeli kényszerbetelepítést, jó esélye van annak, hogy nálunk is hasonló no-go zónák, továbbá párhuzamos társadalmak alakuljanak ki és jelentõ-
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sen megnövekedjen a bûncselekmények száma, valamint
a terrorveszély is. – Abban bízunk, hogy ha a magyar társadalom elutasítja a kényszerbetelepítést, utána a többi
V4-es ország is csatlakozik hozzánk, esetleg még Ausztria. Azt szeretnénk, ha elindulna egy dominóeffektus,
melyben minden ország, vagy azok vezetõi Magyarországra hivatkozhatnának, mint demokratikus döntésre, hogy
Brüsszel ne tudjon diktatórikusan fölöttünk dönteni, mert
ehhez nincs joga. Azt tartom, hogy egy erõs Európai Uniót csak erõs nemzetállamok tudnak képezni, melyeknek
önálló törvénykezése, gondolkozása van, önállóan ki tudják az akaratukat nyilvánítani, hogy kikkel igen és kikkel
nem szeretnének együtt élni, s melyek alacsony bûnözési
rátát szeretnének, sõt, melyek akár meg is akarják õrizni a
társadalom viszonylagos homogenitását – hangoztatta.
A szakértõ szerint a NEM szavazat mindenképpen kell,
hogy domináljon az október 2-ai népszavazáson, mert csak
úgy lehet az unió újra erõs, ha komoly, gondolkodó, de
egymással kommunikáló és kooperáló államok lesznek a
tagok. Hangsúlyozta, az október 2-án hozott döntés nem
pártpolitikai kérdés, a magyarok jövõje a tét.
(Szerzõ: Piszár Tünde)

ság tagjai, akik az október másodikai népszavazáson segítik a szavazókörök munkáját.
Az eskü szövegét reggel, illetve késõ délelõtt dr.
Ulrich Attila, majd Jászai Menyhért alpolgármester
után közösen mondták a szavazatszámláló bizottság
tagjai a Kodály Zoltán Általános Iskolában. Õk felügyelik majd az október másodikai népszavazáson
a törvényességet és a rendet a szavazókörökben.

Dr. Ulrich Attila alpolgármester elmondta, Magyarországon elég régen volt népszavazás, ezért örül
annak, hogy sokan itt vannak és komolyan veszik
ezt a feladatot és segítik az önkormányzat munkáját.
Az alpolgármester hozzátette, reméli, Nyíregyháza
lakossága is úgy gondolja, hogy ez a vasárnap megér annyit, hogy elmenjenek és lelkiismeretük szerint
szavazzanak.
Nyíregyházán 100 szavazókörben és a Polgármesteri Hivatalban közel 700-an teljesítenek majd vasárnap szolgálatot.
(Szerzõ: Mikita Eszter)

FOLYTATJÁK A TOBORZÁST
Egyebek mellett az Európai Autómentes és Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Napon is toboroztak a
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság toborzócsoportjának tagjai. A rendõrök minden
érdeklõdõ számára adtak tájékoztatást a jelentkezés
lehetõségeirõl, a felvételi eljárásról és a szolgálatellátásról. Persze a hivatásos szolgálatra elhivatottságot érzõk nemcsak a toborzócsoportok tagjaitól, hanem bármely rendõri szervnél is érdeklõdhetnek.

A toborzás folyamatos, az elkövetkezõ hetekben
a toborzócsoportok részt vesznek a nagyobb megyei és városi rendezvényeken, elõre láthatóan a következõkön:
Szüreti felvonulás Pap községben (október 1. 10.00
órától);
Demecseri Káposztás Napok (szeptember 30–október 2., mindhárom napon 10.00 órától);
Szüreti felvonulás Tunyogmatolcson (október 1.
10.00 órától);
Nyíregyháza-Sóstófürdõ, múzeumfalu, tirpák lakodalom (október 8. 10.00 órától);
Kálmánháza, Ökológiai Nap (október 14. 10.00 órától).
2016. SZEPTEMBER 30.

NÉPSZAVAZÁS

NÉPSZAVAZÁS 2016.
(Folytatás a 7. oldalról.)
számig, 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
Területe: Toldi utca 56–62. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézmény, Vécsey köz 27.
50. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 Tagintézmény, Árpád u. 52–58.
52. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 házszámig, Vécsey
köz, Vécsey utca 2/A–20/B házszámig, Vécsey utca 1–15/B házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.
53. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Móricz Zsigmond utca 25–41. házszámig, Toldi utca 64–84. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly
Tagintézmény, Vécsey köz 27.

9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
45. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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.
54. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Akácfa tér, Akácfa utca, Gólya utca, Gólya zug, Móricz Zsigmond
utca 1–23. házszámig, Salétrom köz, Szarvas utca 48–126. házszámig, Tompa Mihály utca, Virág utca 48–108. házszámig, Virág utca 41–109. házszámig, Zöldfa utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.
55. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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
u. 17.
56. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csillag köz, Csillag utca, Debreceni út 2–98. házszámig, Debreceni út 1–93. házszámig, Hatzel tér, Hatház utca, Katona köz, Katona utca,
Rózsa utca, Szilfa utca
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt u. 8.
57. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bartók Béla utca, Kert utca, Váci Mihály utca
Szavazóhelyiség címe: Alvégesi Mûvelõdési Ház, Honvéd u. 41.
58. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 u. 41.
59. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 (akadálymentesített)
Területe: Ady Endre utca, Áchim András utca, Budai Nagy Antal utca, Esze
Tamás utca, Csáktornya utca, Tarpai Márton utca, Táncsics Mihály utca,
Tükör utca, Zenta utca, Zimony utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
63. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Fazekas János tér 2–4. házszámig, Fazekas János tér 1–3. házszámig, Semmelweis utca páros oldala
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.
64. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 6–10. házszámig, Fazekas János tér 5–9/A házszámig
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintézmény,
Fazekas János tér 14.
65. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Fazekas János tér 11–15. házszámig, 12–14. házszámig, Jelvény
utca, Lobogó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.
66. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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
Területe: Angyal utca, Besztercei utca, Fazekas János tér 21., Fazekas János
tér 22., Gömöri utca, Ringló utca, Szilvavölgy sétány, Törzs utca 2–56. házszámig, Törzs utca 5–9. házszámig, Velence utca
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Család u. 11.
68. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Sarló utca, Szalag utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.
69. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Fazekas János tér 16–20. házszámig, Fazekas János tér 17–19.
házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

11. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
70. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Alkotás utca, Árboc utca, Hársfa utca, Kõris utca, Labda utca,
Levél utca, Levél köz, Munkás utca, Pihenõ utca, Nyitra utca, Rozsnyó
utca, Szikla utca, Szirom utca, Szittya utca, Tagló utca, Tiszavasvári út,
Torok utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A
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71. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Ív utca, Játszó utca, Könyök utca, Legyezõ utca 25–73. házszámig, Óvoda utca, Újház sor
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A
73. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Alkony utca, Fészek utca, Legyezõ utca 2–128. házszámig, Legyezõ utca 1–21. házszámig, Lõcse utca, Naplemente utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u. 1/A
74. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Akácvirág utca, Búvár utca, Delelõ utca, Esthajnal utca, Fokos
utca, Gerely utca, Hajnal utca, Horgony utca, Íjász utca, Írisz utca, Játék
utca, Liget utca, Hajnalcsillag utca, Nyíl utca, Pillangó utca, Rövid utca,
Sás utca, Soltész István utca, Suba utca, Szélsõbokori 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 u. 1/A
75. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bártfa utca, Bottyán János utca, Bólyai tér, Csalitos utca, Galánta
utca, Derkovits utca, Derû utca, Dobó I. u., Dobsina utca, Dugonics köz,
Dugonics utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András utca, Hadik András utca,
Hegyi utca, Igló utca, Kassa köz, Kassa utca, Kazinczy Ferenc utca, Kinizsi
Pál utca, Meskó Pál utca, Petrikovics utca, Prága utca, Verecke utca
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és Kollégium, Dugonics u. 10–12.
76. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Dália utca, Huszár tér, Viola utca
Szavazóhelyiség címe: Huszárvár Szociokulturális Szolgáltató Központ,
Huszár tér 5.

12. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
51. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 Tagintézmény, Árpád u. 52–58.
78. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Háromszék utca, Bimbó utca, Bogyó utca, Csáki István utca,
Gerliczki Mihály utca, Gomba utca, Gyûrû utca, Kállói út 2–14., Kállói út
1–71. házszámig, Vandlik Márton utca, Keleti Márton utca, Kosztolányi Dezsõ utca, Kõrösi Csoma Sándor utca, Lehár Ferenc utca, Mikszáth 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, Czuczor Gergely utca
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ Kft.,
Tüzér u. 2–4.
79. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csemete köz, Csemete utca, Csikós utca, Debreceni út 100–200.
házszámig, Debreceni út 95–183. házszámig, Délibáb utca, Hegedû 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 Manóvár Tagintézmény, Tünde u. 2.
80. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bor utca, Domb utca, Fillér utca, Gálya utca, Kocsis utca, Korong
utca, Meggyfa utca, Palánta utca, Szánkó utca
Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Koszorú u. 10.
81. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Koszorú u. 10.
82. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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: Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú utcai Telephely,
Koszorú u. 10.

13. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
72. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranyesõ utca, Bedõbokor, Benkõbokor, Bojtár utca, Cinke utca,
Csendes utca, Csóka utca, Csûr utca, Debrõbokor, Ereszalja utca, Ereszalja
köz, Gémeskút utca, Gerhátbokor, Istvánbokor, Jászol utca, Kaptár utca,
Kancsó utca, Kazárbokor, Kemence utca, Kovácsbokor, Kupa utca,
Mohosbokor, Napraforgó utca, Nádasbokor, Patics utca, Padka utca, Pitvar
utca, Rókabokor, Salamonbokor, Sulyánbokor, Szarka utca, Szelesbokor,
Szilke utca, Vajdabokor, Vályog utca, Zsindely utca
Szavazóhelyiség címe: Vajdabokori Mûvelõdési Ház, Csendes u. 2.
77. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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 (akadálymentesített)
Területe: Barázda utca, Benehalom utca, Benehalom dûlõ, Boglya utca,
Cimbalom utca, Citera utca, Darázs utca, Darázsdûlõ, Furulya utca, Gazda
utca, Gitár utca, Hárfa utca, Hosszúháti út, Karám utca, Kazal utca, Kikelet
utca, Lomb utca, Lomb köz, Lovas utca, Magvetõ utca, Major utca, Polyákbokor, Róna utca, Samóka utca, Sertéstelep utca, Simai tér, Sörte utca, Tarló
utca, Tüske utca, Verescsárda utca, Verescsárda dûlõ
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsõsima telephely,
Hosszúháti út 59.
84. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Fenyõ utca, Fõzde utca, Görgey Artúr utca 17–21. házszámig,
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, Szabadság utca, Tulipán utca, Tulipán köz

Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály Tagintézmény, Rozsrétbokor 17.
85. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Alsóbadúr utca, Árpa utca, Bálintbokor, Bem József utca, Jegenye
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 u. 19.
86. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Alispán tanya, Aranyfürt köz, Aranyfürt utca, Bajcsy-Zsilinszky
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, Fagyöngy utca, Füzes
part, Gagnadûlõ, 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, Pikkely zug, Ponty utca, Repkény utca, Sáfrány
utca, Sügér utca, Tavirózsa utca, Törökrózsa utca, Újsortanya, Vadastanya,
Vay Ádám utca, Vonat utca
Szavazóhelyiség címe: Butykai Közösségi Ház és Szabadidõ Központ, Benkõ
I. u. 1.

14. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
87. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bazsalikom utca, Bazsalikom köz, Bodza utca, Bóbita utca, Fonó
utca, Kökény utca, Margaretta utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.
88. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Nárcisz utca, Nárcisz köz, Pipacs utca, Pitypang utca, Rekettye
utca, Szíjgyártó utca, Szûrszabó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.
89. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Alma utca, Bognár utca, Gesztenye utca, Haladás utca, Ipari utca,
Kádár utca, Kerékgyártó utca, Kõmûves utca, Lajtos utca, Mandula utca,
Málna utca, Molnár utca, Takács utca, Tímár utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.
90. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény,
Kállói út 109/A
91. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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, Lászlócseredûlõ, 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 Tagintézmény,
Kállói út 109/A
92. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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, Labrador 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 u. 4.

15. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
93. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Babér utca, Barzótanya, Barzó utca, Borostyán utca, Ékes utca,
Füzes utca, Hanga utca, Móra Ferenc utca, Móra Ferenc köz, Napsugár
utca, Petõ utca, Petõtanya, Platán utca, Platán köz, Pompás utca, Tujafa
utca, Tujafa köz, Vackor utca, Verõfény utca, Világos utca, Virágfürt utca
Szavazóhelyiség címe: 3G Autó Használtautó Kereskedés, Orosi út 41.
94. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Ezüstfenyõ utca, Felhõ köz, Felhõ utca, Holdfény 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 u., Vásárosnaményi út
Szavazóhelyiség címe: Trans-Vidia Kft., Nyíregyházi út 19.
95. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
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, Szarkaláb utca,
Szerény utca, Szív utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.
96. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Csengõ utca, Csermely köz, Csermely utca, Derûs utca, Diós utca,
Dinnyés utca, Friss utca, Kezdõ köz, Kezdõ utca, Kis utca, Méhész utca,
Pántlika utca, Szatmári utca, Színes utca, Tornácos utca, Varázs utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.
97. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Területe: Búcsú u., Csengõ köz, Csonkás u., Deák Ferenc u., Diák u. 2–34.
házszámig, Diák u. 1–21/A házszámig, Kecskésdûlõ, Kismezõ tanya, Lévai
tanya, Magyarvég utca, Perem utca, Szállási utca, Táltos utca, Vezér utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Deák F. u. 2.
98. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranyhomok utca, Bokor utca, Csurgó utca, Ferde utca, Forgácstanya, 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. u. 2.
99. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (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 Tagintézmény, Fõ utca 60.

9

SIKERTÖRTÉNET

„HÛHA, EZ A VERES FÉLELMETES”
INTERJÚ A PARALIMPIAI BRONZÉRMES VERES AMARILLÁVAL
Veres Amarilla, a fiatal nyíregyházi kerekesszékes vívó
lány a versenyek elõtt sosem gondolkodik helyezésekben,
mert ahogy õ mondja: számára mindig a sport értéke a
fontos, hogy az asszók (mérkõzés) után megjegyezzék,
ahogy vívott. Ez pedig a riói paralimpián duplán sikerült
neki, ráadásul a világ is megjegyezhette a nevét: a
kerekesszékes nõi párbajtõrcsapat tagjaként bronzérmet
szerzett, nyíregyháziként elsõként, egyéniben pedig az
ötödik lett. Ráadásul a paralimpiai bizottság összeállított
egy kisvideót a kilenc legszebb pillanatról, amelyben Amarilla asszója is helyet kapott.
Mintha tegnap lett volna, hogy a Váci Mihály Kulturális
Központnál a kivetítõk elõtt több száz szurkolóval együtt
ökölbe szorított kézzel figyeltük, amikor a Magyarország–
Portugália foci EB mérkõzésen Gera Zoltán mellel maga
elé tette a labdát és az ellenfél hálójának bal alsó sarkába
célzott, méghozzá sikerrel. Azóta már láthattuk Kozák
Danutát a riói olimpián megvédeni olimpiai címét és többek között Hosszú Katinkát is négyszer felállni a dobogóra. Büszkék lehetünk a magyar sportolókra, szûkebb környezetben pedig nem kicsit a nyíregyháziakra is, hiszen
Helebrandt Máté 20 kilométeres gyaloglásban egyéni
csúccsal a huszonnyolcadik helyen ért célba, a paralimpián Veres Amarilla pedig bronzérmet szerzett – elsõként
Nyíregyházának. Vele beszélgettem...

ÁLOM VOLT A VÁLOGATOTT MELEGÍTÕ
Amarilla gimnazistakorában találkozott elõször a vívással. Hamar ki is derült, hogy tehetséges ebben a sportban,
de amikor már szerette volna versenyeken is megmérettetni magát, az nem sikerült neki a fizikai korlátai miatt.
Baloldali bénulással született, gyerekkorában folyamatosan gyógytornákra és kezelésekre járt, ezt azonban mindig is titkolta. Eldöntötte, hogy ha nem lehet élsportoló,
akkor edzõ lesz. Így került újra kapcsolatba Pákey Béla
edzõvel, aki 2014-ben javasolta neki, próbálja meg a
kerekesszékes vívást.
– Az elsõ világkupámon már az elsõ nyolc között végeztem, és onnantól nem volt megállás. Jöttek sorba a
versenyek és edzõtáborok, igazából beindult az, amit gyerekkorom óta szerettem volna. Már tizenéves koromban
is a válogatott melegítõrõl álmodoztam, meg a híres Tatai
edzõtáborról. Amikor az elsõ válogatott melegítõmet
megkaptam, hazavittem és csak nézegettem. Felvettem,
levettem, nem is mertem elõször kimosni. Ez nagyon nagy
álmom volt, el sem hiszem, hogy már több is van belõle
azóta.
Amarilla a mai napig jár kezelésekre, de az edzések
hatására a fizikuma erõsödik – a jobb oldala húzza magával a balt –, viszont az izomgyengesége miatt a bal kezét,
amivel kapaszkodnia kellene, nehezen tudja használni,
ezért az ki van kötve, hogy ne essen elõre.

„A KEREKESSZÉK EGY SPORTESZKÖZ”
– Kerekesszékkel vívni egy teljesen más taktikát
igényel. Az ép vívók például párbajtõrben tudnak lábmunkázni, ha nincs ötletük, vagy ha elfárad a kezük,
akkor hátra tudnak lépni, hogy az ellenfél véletlenül
se tudja õket eltalálni. Kerekesszékben viszont, ha
nincs meg az ötleted, nincs is kegyelem, azonnal tust
kapsz. Nincs olyan, hogy elfárad a kezed. Kerekesszékben ülsz, nem tudsz kilépni a távolságból, csak a
törzseddel tudsz elõre-hátra mozogni. Nekem a kerekesszék egy sporteszköz, nem dramatizálom túl. Bár
már kicsi koromban is mondták az orvosok, hogy ha
nem foglalkozunk a problémámmal, nem járok kezelésekre, tornákra, akkor én is belekerülhetek.

PÁNIKOLT, HOGY ELFELEJT VÍVNI
– A paralimpia elõtt megsérültem, így a felkészülési idõszakom javarészt orvosokkal és krioterápiával telt.
Pánikoltam, hogy nem tudok majd felkészülni és elfelejtek vívni. A nemzetközi edzõtáborban viszont erõre kaptam, annyira jó volt, hogy újra vívhatok, kirobbanó állapotba kerültem. Élveztem a sportot, hiszen ez egy játék,
amiben cselezni kell, és túljárni a másik eszén. A
paralimpia elõtt nem gondolkodtam helyezésben, hiszen
mindig az számít, hogy az asszó után milyen érzéssel veszed le a plasztront (vívók ruhája). Lehetek elégedett ak-

kor is, ha kiesek, mert elõfordulhat, hogy ennek ellenére
is nagyon jól ment a vívás, egyszerûen csak a szemben
ülõ ellenfél jobb volt.
Amarilla azt mondja, õ még az élsport elõszobájában
jár, hiszen csak harmadik éve versenyez, így nagyon kezdõnek számít, eredménytõl függetlenül, és éppen ezért a
csillagos égig tud fejlõdni. Hogy szurkolhatunk-e neki a
2020-as tokiói paralimpián? Nem is kérdés, hiszen célja,
hogy újra kijusson. Idén még vár rá két világkupa, jövõre
a világbajnokság és persze a rengeteg edzés, munka és
alázat. Persze, mindezeket nem bánja, hiszen mint mondja, a sok vívás nem elvesz tõle idõt, hanem ad. Élvezi minden percét, még a legfájdalmasabbakat is.
(Szerzõ: Bruszel Dóra)

„ELÉGEDETT VAGYOK”
– Emlékezetes marad a riói olimpia. Nagyon szuper volt a terem, a pástok, a hangulat. Egyéniben az
ötödik helyet értem el. Ha elõtte valaki azt mondta
volna, hogy ezzel a vívással ötödik leszek, kinevettem volna. Klasszisokkal jobb voltam, de sok piros
lapot kaptam, ami nem járt volna. Asszó közben én,
a kis kezdõ, úgy voltam mindegyik után, hogy nem
baj, csináljuk, csináljuk, küzdeni kell, de egyszer csak
vége lett a versenynek. Lehet, jobb is, hogy így alakult, mert valaki úgy akarta ott fent, hogy egyéniben
ne kerüljek a legjobb négy közé. Ennek ellenére az
asszóm után is láttam egy-két arcon, hogy hûha, ez a
Veres ez félelmetes – nekem ez számít.

A TESCO RÁSZORULÓKAT TÁMOGAT
A Tesco számára kiemelten fontos a közösségek támogatása és a társadalmi felelõsségvállalás, ezért többek között a IV. Tirpák Fesztivál és hungarikumok találkozóján
megjutalmazták a gyõztes csapatot, valamint a városban
élõk által megvásárolt kóstolójegyek ellenértékét is felajánlották az önkormányzaton keresztül a Nyírségi Civilház
részére.

10

2016. SZEPTEMBER 30.

HIRDETÉS

Indul a
fûtési szezon
A Nyírtávhõ Kft. szakemberei folyamatosan ellenõrzik a távfûtési vezetékek és a hõközpontok állapotát, hogy a fûtési szezon indulására minden
üzemképes legyen.
A fûtési szezon szeptember 15-én kezdõdött, ettõl az idõponttól a lakóközösségek közös képviselõiken keresztül írásban igényelhetik a fûtési szolgáltatás beindítását a társaságunk honlapjáról letölthetõ (http://nyirtavho.hu/
dokumentumtar) „Fûtési szolgáltatás megrendelése/lemondása” dokumentum kitöltésével, illetve más írásos formátumban is.
A dokumentumot beküldhetik faxon a 42/455-092-es faxszámra, e-mailen
a szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu címre, vagy személyesen leadhatják ügyfélszolgálatunkon (Univerzum Üzletközpont, Vay Ádám körút 4–6.
I. emelet 106. sz.) és a Népkert utca 12. szám alatti irodaépületünkben.

A fûtési rendszer beindulása után minden esetben ellenõrizni kell a termosztatikus szelepek állapotát. Rendellenes
mûködés esetén a meghibásodást be kell jelenteni
a Szolgáltatásfelügyelet részére.

Hibabejelentés: 42/451-644
Fûtés indításakor vagy folyamatos üzemeltetés esetén a radiátor zajosan
mûködik, vagy vízcsobogás hangot hall, az azt jelenti, hogy levegõ van a
rendszerben. Ennek következtében a sokakat zavaró hangokon túl az üzemeltetés sem lesz megfelelõ, mivel a radiátorok nem tudnak teljesen átmelegedni.
Kiküszöbölése légtelenítõ berendezés használatával oldható meg. A hatékonyság érdekében javasoljuk, hogy az azonos felszálló vezetéken lévõ
fûtõtesteket egyszerre, nyitott termosztatikus szelepállásnál légtelenítsék.
Amennyiben a radiátor nyitott szelepállásoknál sem melegszik megfelelõen, akkor valószínûsíthetõ, hogy elöregedett, vízköves a fogyasztó tulajdonában található fûtõtest. Ebben az esetben a megfelelõ és üzembiztos
mûködés érdekében a karbantartásról, esetleges cserérõl a nyári idõszakban a fogyasztóknak kell gondosodniuk.
Abban az esetben, ha a radiátort a termosztatikus szelep egy-egy
szelepállásánál egyszer hidegnek, máskor melegnek érezzük, vagy ha
a fûtõtest nem teljes felületén meleg, akkor az semmilyen meghibásodást nem jelent. A megfelelõen mûködõ termosztatikus szelep csak
annyi hõenergiát enged leadni, amennyire beállították.

Számlázási információk:
Azok a fogyasztók, akik nem kiegyenlített számlázással fizetnek, számláik október hónaptól már fûtési részfizetéseket is tartalmazni fognak. A
korábbi évek gyakorlatának megfelelõen egyúttal október hónapban aktualizáljuk a fûtési hõdíj részszámlázások mértékét is. Eltérõ visszajelzés hiányában minden fogyasztónk számára a korábbi elszámolt idõszak tényfelhasználásához igazított mértékû részszámlákat készítünk.

Tisztelettel: NYÍRTÁVHÕ KFT.
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AKTUÁLIS

SIRÁLY LESZ A SIRÁLY?

„Ravasz, de közönség- és színészbarát darab.” Gáspár
Tibor, Jászai Mari-díjas mûvész mondta ezt lapunknak a
Sirály címû feketekomédiáról, amelynek premierje holnap este lesz a Krúdy Kamarában.
Ezt a Sirályt azonban íróként nem Csehov, hanem az
orosz Agatha Christie-nek is aposztrofált Borisz Akunyin
jegyzi. Õt tartják a kortárs orosz krimiirodalom legszimpatikusabb exportcikkének, aki elõszeretettel vegyíti az
orosz szépirodalmat a bûnügyi történetekkel. „Szabadon
garázdálkodom az orosz irodalomban, és persze a nem
oroszban is” – nyilatkozta.

A KINCSEM FÕSZEREPLÕJE
– Remélem, hogy nagyon sokat nevetnek majd rajta a
nézõk, remekül szórakoznak – mondta a néhány éve még
a Móricz Zsigmond Színház társulatához tartozó, filmjei
révén is mindinkább országszerte ismert actor. – Akik Csehovot ismerik, azoknak szuvenír lesz az elõadás, ugyanakkor azokat is ki kell szolgálnunk, akik nem annyira jártasak az õ világában. A bevezetõben egy igazi csehovi
jelenettel indítunk, de egy negyedóra után „bejön”
Akunyin, a szerzõ, és nagyon csalafintán, a klasszikus írót
jól ismerve, õt helyenként igényesen kifigurázva, azokat
a szituációkat eleveníti meg, amelyeket Csehov nem írt
bele a darabba, de potenciálisan benne vannak. Akunyin
azt mondja: nem biztos, hogy a fiatal író, Konsztantyin
öngyilkos lett; a nyolc szereplõ bármelyike megölhette...
A végén kiderül, ki lehetett a tettes, de ez maradjon az
elõadásig titok! Nincs krimi detektív nélkül. Itt most a Gáspár
Tibor megformálta Dorn doktor lesz az. A filmekben a vágást

hívják csapónak. Itt a lehetséges elkövetõk számának megfelelõen nyolc ilyen található. Mindegyikben van egy potenciális gyilkos, s a csapó végére megtudjuk, ki az. Az összes többi
szereplõ viselkedhet másként, mint a többi jelenetben. Gáspár Tibor „nyomozóként” is más és más. Nem vígjátéknak,
hanem komédiának tartja a darabot, mert az utóbbit nemesebb anyagúnak tekinti, amit olykor csak egy hajszál választ
el a tragédiától, aszerint, hogy melyik irányba dõl el a probléma. Itt a vidámság felé – mondta a Pesti Magyar Színház után
ismét a miskolci teátrumhoz szerzõdött mûvész, akinek fõszereplésével néhány hónap múlva mutatják be a Kincsem címû
filmet. – Többször dolgoztam már együtt Sediánszky Nórával, a Móricz Zsigmond Színház mûvészeti tanácsadójával
Budapesten, a Stúdió K-ban és másutt is. Valószínûleg õ
javasolta, hogy hívjanak meg vendégként Nyina szerepére
ebbe az elõadásba – válaszolta kérdésemre a törékeny,
Záhonyból származó Rusznák Adrienn. – Ez Csehov Sirályának egyfajta parafrázisa. Az eredeti mûben Nyina
egy színészi ambíciókat dédelgetõ ifjú hölgy, aki beleszeret Trigorinba, egy ismert színésznõ író szeretõjébe,
aki azonban a csehovi történet végén elhagyja õt. Az
ifjú leányt ugyanakkor halálosan szereti Konsztantyin…
Akunyinnál mindenki megmutatja valódi lényét, kiderülnek a mozgatórugói. Nyina fél attól, hogy Konsztantyin megöli a vetélytársát; védi a szerelmét, Trigorint,
s ezért mindenre képes... A pályája elején álló orosz
színésznõrõl Csehov mûvében nem derül ki egyértelmûen, hogy valóban tehetséges-e. A színpadra menekül a problémák elõl. Ugyanúgy tiszta, becsületes életre vágyik, ahogy Adrienn is, akit két kisgyermeke is erre
ösztönöz.
,
(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

A SZÍV VILÁGNAPJA
Vasárnap rendezte meg a Szív Világnapját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi
Oktatókórház az Egészségügyi Alapellátási Igazgatósággal közösen. Rendhagyó módon a Tirpák Fesztiválon, a Kossuth téren várták prevenciós vizsgálatokkal azokat, akik tenni kívánnak egészségi állapotukért.
2000-ben javasolta a Magyar Szívtársaság, hogy
minden év szeptemberének utolsó vasárnapját szenteljék a keringési rendszer központi szervének. Azóta
tartják Magyarországon a Szív Világnapját. Ilyenkor
országszerte különbözõ programokon hívják fel a figyelmet a szív- és érrendszeri megbetegedések megelõzésének fontosságára, mivel ezek a problémák
Magyarországon vezetõ haláloknak számítanak.
Nyíregyházán rendhagyó módon, a Tirpák Fesztivál
keretein belül, a Kossuth téren rendezték meg a Szív Világnapja programjait. Szûrõvizsgálatokkal várták az érdeklõdõket, mértek vérnyomást, vércukorszintet,
testtömegindexet és haskörfogatot. Emellett egyéb preventív megoldásokkal is segítettek az egészségükért tenni vágyókon. A tapasztalatok azt támasztják alá, egy-

egy ilyen szûrés során a megjelentek 10 százalékánál
találnak olyan problémát a szakemberek, amely miatt
szakrendelésre irányítják. Volt életmód-tanácsadás is,
hiszen a mozgás mennyiségének és a táplálkozás minõségének jelentõs szerepe van a megelõzésben. A szakemberek a szívbarát táplálkozás jegyében közös grillezésre is várták az egészségükért tenni vágyókat a Kossuth téren.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

AUTÓMENTES NAP NYÍREGYHÁZÁN
Idén is megrendezték az Európai Autómentes Napot
Nyíregyházán, de most összekapcsolták a Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nappal. Az érdeklõdõket számos kerékpáros, baleset-megelõzési és szabadidõs program várta
a Kossuth téren.
Dr. Ulrich Attila alpolgármester az eseményen hangsúlyozta, ebben az évben a város ismét elnyerte a Kerékpárosbarát Település címet, idén pedig saját erõbõl
újabb 9 kilométer kerékpárút épül. A megnyitó közben
érkezett meg a városba a 400 kilométeres Budapest–Beregszász Nemzetközi Bringatúra csapata is Hídvégi Üstös
Pál, a Tisza nagykövetének vezetésével. A kerékpártúra
célja, hogy felgyorsíthassák Ukrajna európai uniós csatlakozását.

lekedésbiztonsági Napon több mint tíz civil szervezet is
képviseltette magát. A legnagyobb érdeklõdés a bringás
és szervizsátraknál volt, de az életmód-tanácsadás, a
könyvajánló, valamint a kézmûves foglalkozások is népszerûek voltak. A délutáni tombolasorsoláson természetesen egy kerékpár talált gazdára.
(Szerzõ: Szoboszlai Tibor)

AUTÓS-KERÉKPÁROS MEGBÉKÉLÉS
A megyei rendõr-fõkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya baleset-megelõzési sátorral várta az Autómentes Nap résztvevõit, amelyben volt egy motoros szimulátor, de kipróbálhatták a részegséget imitáló szemüveget
is, és persze a gyerekeket számos programmal várták. A
bringásoknak ügyességi, lassúsági versenyt rendeztek,
valamint Ki mit tud?-on mutathatták be kerékpáros produkciójukat. Az Európai Autómentes és Kerékpáros Köz-
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BRINGÁS REGGELI
Múlt héten csütörtökön bringás reggeli is várta a
városlakókat. Több mint 250-en gurultak a sátorhoz,
hogy elfogyasszanak egy könnyed reggelit.
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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 BÉRBEADÁS ÚTJÁN TÖRTÉNÔ HASZNOSÍTÁSRA MEGHIRDETI az önkormányzat tulajdonában álló alábbi ingatlant:

Az elsô fordulóban a részletes pályázati kiírás szerinti tartalmú pályázat 2016. október 7.
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 pályázat benyújtásának elengedhetetlen feltétele – átvehetô a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Nyíregyháza, Kossuth tér 1. „D” épület I/150. sz. irodahelyiségében, vagy letölthetô a www.nyirhalo.hu honlapról. További információ kérhetô személyesen vagy telefonon (42/524-540; 42/524-543) ügyfélfogadási idôben.
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BAJZÁT PÉTER VISSZATÉR!
Az elmúlt hétvégén elszenvedte harmadik vereségét a bajnokságban a Nyíregyháza Spartacus. A csapat harmadik a

Bajzát Péter ellenfélként tér vissza
Nyíregyházára

tabellán, és ahogy az a bajnokság elõtt is
várható volt, nagyon szoros a mezõny.
Vasárnap az a Soroksár érkezik a Városi
Stadionba, mely jó formában van, legutóbb hat gólt szereztek a Siófok ellen. A
soroksáriakat az a Lucsánszky Tamás irányítja, aki 2014-ben feljuttatta a Szparit
az NB I-be, a keretben pedig több egykori nyíregyházi bajnok található, elég
csak Gengeliczki, Huszák, Szilágyi, Sándor és a korábbi Spartacus gólkirály, Bajzát nevét említeni. A hazai szurkolók legutóbb csalódottan tértek haza a Budaörs
elleni találkozót követõen.
– A Spartacus volt és lesz is mindig,
amíg szurkolók a Földön élnek. Azoknak,
akik hétrõl hétre kint vannak a meccseken, az a szó, hogy Szpari, az életüket
jelenti, egy-egy vereség után pedig kicsit
mindig „meghalnak”. Ezt várjuk a vezetõktõl, játékosoktól is. Érezzék át, mit jelent az itt élõknek a Nyíregyháza Spartacus, mely sokkal több egy egyszerû futballcsapatnál – mondta Szabó Lajos szurkoló.
A Szpari–Soroksár meccs vasárnap 15
órakor kezdõdik, az NYTV 19 órától közvetíti a találkozót.

JESZIRE EMLÉKEZTEK
Szeptember 23-24-én rendezték meg az
1. Jeszenszki István tenisz emléktornát.
Napfényes õszi idõben, 22 férfi páros és
11 vegyes páros mérte össze tudását. A jó
hangulatú versenyen méltóképpen emlékeztek a tavaly elhunyt Jeszire, aki nemcsak kiváló kézilabdás és úszó volt, hanem
rendszeresen teniszezett is.
Eredmények:
Férfi páros: 1. helyezett: Páll Marcel–
Závodczky Martin; 2. helyezett: Toma Henrik–Becser Dominik; 3. helyezett: Kovács
Attila–Mirgai Zsolt; 3. helyezett: Dr. Nagy
István–Horváth Gábor.
Vegyes páros: 1. helyezett: Tupák Anna-

CÉLKERESZTBEN

A felnõtt után a junior sportlövõk számára is Nyíregyházán rendezték a bajnokságot
Három napon keresztül a szabolcsi megyeszékhelyen rendezték a junior sportlövõ országos bajnokságot. A felnõttek után
a korosztályos versenyre is rangos mezõny
érkezett.
Három hete még olimpikonok álltak lõállásba Nyíregyházán, az elmúlt hétvégén
pedig a juniorok számára rendeztek országos bajnokságot. Komoly mezõny érkezett,
és a házigazda NYPLE versenyzõi is jól szerepeltek. Az olimpia elõtt Nyíregyházán
edzõtáborozott a magyar válogatott. A fiatalok próbáltak tanulni a legjobbaktól. A

bajnokság kapcsán a szövetség vezetõi már
a jövõrõl is tárgyaltak. Egy rangos nemzetközi versenyt szeretnének Nyíregyházára
hozni.
– Egyeztettünk a város polgármesterével,
és jobb helyszínt, mint a Continental Aréna,
elképzelni sem tudunk a Hungarian Open
számára. Nyíregyházán megpezsdült a
sportlövõ élet, nem véletlenül tartunk itt több
országos bajnokságot is, és készült itt a válogatott az olimpia elõtt. Számunkra az egyik
legfontosabb feladat az ilyen vidéki bázisok
megerõsítése – mondta Sinka László, a Magyar Sportlövõ Szövetség fõtitkára.

mária–Toma Henrik; 2. helyezett: Becserné
Szarka Zsuzsa–Becser Dominik; 3. helyezett: Tamás Gabriella–Kovács Attila; 3. helyezett: Salamon Eszter–Závodczky Martin.

Több mint harminc páros nevezett az emléktornára

SPORTPROGRAM
Október 1., szombat 16.30 Continental
Aréna, Nyíregyháza Blue Sharks–
Tiszaújváros férfi kosárlabda-mérkõzés
Október 2., vasárnap 15.00 Városi Stadion, Nyíregyháza Spartacus–Soroksár
labdarúgó-mérkõzés

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 2., vasárnap 19.00 Nyíregyháza Spartacus–Soroksár labdarúgómérkõzés közvetítése

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu
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IRGALMASSÁG SZENTÉVE

PROGRAMOK
A MÓRICZ ZSIGMOND KÖNYVTÁR programja: szeptember 30-án 9.00–18.00: Népmese Napja. Nonstop mesefelolvasó nap. Vendég: Fábián Éva mesemondó, Görömbõ Kompánia.
KUTATÓK ÉJSZAKÁJA. A Nyíregyházi Egyetem több tucat
helyszínen több mint 30 programmal, köztük érdekes elõadásokkal, látványos kísérletekkel, laborbemutatókkal várja
az érdeklõdõket szeptember 30-án 13.45-tõl a Kutatók Éjszakája országos programsorozat helyi rendezvényén. A Jósa
András Múzeumban október 4-én tartanak interaktív foglalkozásokat és elõadásokat. Részletek: www.nyiregyhaza.hu.
KIÁLLÍTÁSOK, FELOLVASÁSOK, ELÕADÁS... Október 1jén 9.30–18.30 között a Nyíregyházi Városi Galériában egész
napos rendezvényre várják a mûvészetpártoló közönséget az
Artists For Change 2016. Nyíregyháza elnevezésû rendezvény keretében, ahol kiállítások, felolvasások és filmvetítéssel egybekötött elõadás is várja a helyszínre látogatókat. Közremûködik az Artezis Jazz Trió. Információ: www.vacimuv.hu,
42/408-720.
MEDVE ÉS A SZEGÉNY EMBER. A Burattinó Bábszínház
elõadásai: október 1-jén 16.00: Medve és a szegény ember.

KÉPVISELÕI FOGADÓÓRA
Tóth Imre (10. sz. vk. önkormányzati képviselõje)
fogadóórát tart.
Idõpont: 2016. október 7., 17.00 óra.
Helyszín: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas
János tér 8. fszt., Móra-terem.
2-án 10.00: Nyuszi kaland. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont 2. emelet.
„ZENÉLÕ VÁROSOK” KÓRUSBÉRLET. Október 1-jén
18.00 órai kezdettel rendezik meg a Kodály Zoltán Általános
Iskola hangversenytermében a Nyíregyházi Cantemus Kórus
2016-2017. évi „Zenélõ városok” kórusbérletének elsõ elõadását, melyen hazánk fõvárosa, Budapest lesz az elsõ állomás. Bõvebben: www.nyiregyhaza.hu.
BÉLYEGKIÁLLÍTÁS. A Zene Világnapja alkalmából megrendezendõ Zenetörténeti mozaikok bélyegképekben címû
bélyegkiállítás megnyitójára várják az érdeklõdõket a Vikár
Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola emeleti társalgójába október 3-án 16.00 órára. Megnyitja: Nikodém Gabriella,
a budapesti Bélyegmúzeum igazgató asszonya. A megnyitó
után, 16.30 órakor a zeneiskola hangversenytermében ünnepi hangversenyt tartanak. A belépés díjtalan!

ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK
A Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár október 7–9-éig is várja az érdeklõdõket, több helyszínen az Országos Könyvtári Napok rendezvényeire.
Programok: október 7-én 9.00 órától Könyvtári legek.
8-án 10.00 órától Mozdulj ki! 9-én 9.00 órától Könyves vasárnap. Részletek: 4. oldal és nyiregyhaza.hu.
IDÕSEK AKADÉMIÁJA 2016. Október 4-én 14.00 órától
Lelkünk egészségének megõrzése címmel dr. Nagy Edit fõiskolai tanár tart elõadást. Helyszín: Római Katolikus Plébánia
és Társszékesegyház.
GITÁREST. Csáki András gitárestjére várják az érdeklõdõket október 5-én 18.00 órától a Vikár Sándor Zenei Alapfokú
Mûvészeti Iskolába. A belépés díjtalan.

Szeretettel várjuk a Ferenc pápa által meghirdetett
Isteni Irgalmasság Rendkívüli Szentévének következõ
ünnepi rendezvényére, amelynek meghívott vendégei
a hívek mellett az egészségügyben dolgozók (orvosok,
ápolók, kórházi dolgozók, háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, védõnõk stb.). Adjunk hálát együtt
a mindennap megélt irgalmas cselekvésért, amellyel
beteg testvéreink testi egészségét és lelki javát szolgálják, és kérjünk erõt a további bátor és az életet szolgáló
munkájukhoz. Idõpont: 2016. október 2. Helyszín:
Örökösföldi Isteni Irgalmasság Templom, Nyíregyháza,
Szentháromság tér. Program: 15.00 Isteni Irgalmasság
órája, 16.00 Elõadás: fr. dr. Fodor Ákos, Vianney szerzetes testvér, orvos, 17.00 Ünnepi Szentmise: Szenes
István, Vianney szerzetes testvér, plébános, 18.00
Agapé; a szünetekben pogácsa és frissítõ. Szeretettel
várjuk mindnyájukat és kérjük, szólítsák meg egészségügyben dolgozó testvéreiket a meghívással!
Tisztelettel és köszöntéssel: Tóth László plébános

KULT-ÓRA AZ NYTV-N
A zenei világnapon a Nyíregyházi Televízió Kultóra címû magazinmûsorában „Sípok és trombita” –
Somogyi Tóth Dániel és Csõsz János koncertjét a Magyarok Nagyasszonya Társszékesegyházból láthatják.
Vetítés idõpontja: szombat 20:30.
ÕSZI TÁRLAT. Hetedik alkalommal rendezte meg a Jósa
András Múzeum a megyében élõ és alkotó képzõ- és iparmûvészek éves seregszemléjét, a Szabolcs-Szatmár-Bereg
Megyei Õszi Tárlatot. Az idei kiállítás az 1956-os forradalomnak állít emléket. A 33 alkotás október 9-éig tekinthetõ
meg az intézményben.
AZ ÉV TERMÉSZETFOTÓSA 2015. címû kiállítás a VMKK
földszinti kiállítóterében és emeleti galériájában október 26áig tekinthetõ meg. A belépés díjtalan!

MÚZEUMOK ÕSZI FESZTIVÁLJA
Várostörténeti séta, feltáruló mûhelytitkok, népmesék és Márton-nap – többek között ezek az izgalmas
programok várják a Jósa András Múzeumban és a sóstógyógyfürdõi múzeumfaluban a látogatókat a következõ hetekben. A nyíregyházi gyûjtemények ezekkel
a rendezvényekkel kapcsolódnak a Múzeumok Õszi
Fesztiváljához. Részletek: a nyiregyhaza.hu programajánló rovatában.

A REFORMÁTUS ESTÉK SOROZAT keretében október 7én 18.00 órától Kiss Klára, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem oktatója, lelkipásztor-iskolaigazgató tart elõadást Segítség! Kamasz lett a gyermekem címmel. Helyszín:
Kazettás Gyülekezeti Terem, Kálvin tér 11.
SZÕLÕSKERTI MULATSÁGOT tartanak október 8-án 10.00
órától Kistelekiszõlõben, a Tündérkert Keleti Óvoda udvarán, ahol a gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás, a felnõtteket színes színpadi programok várják. Információ: www.vacimuv.hu, 42/512-927.
„VÍZIPÓK, CSODAPÓK”. Október 9-én 11.00 órától a
„ Vízipók, csodapók” címû mesét láthatják az érdeklõdõk a
Váci Mihály Kulturális Központ színháztermében, az Óperenciás Bábszínház elõadásában. 10.30–13.00 között kézmûves foglalkozás is várja a helyszínre látogató családokat.
Információ: www.vacimuv.hu, 42/411-822.

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 1., szombat 19.00 Sirály, Kamara bemutató
bérlet, Krúdy Kamara
Október 3., hétfõ 10.00 Tancika Marcika, Óz bérlet,
MÛvész Stúdió
19.00 Sirály, Ruttkai bérlet, Krúdy Kamara
Október 4., kedd 19.00 Sirály, Õze bérlet, Krúdy Kamara
Október 5., szerda 10.00 Tancika Marcika, Mikrobi
bérlet, MÛvész Stúdió
Október 6., csütörtök 19.00 Fehér Ferenc: Helló
Zombie!, Bérletszünet, Krúdy Kamara
2016. SZEPTEMBER 30.
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HELYTÖRTÉNET

AMIRÕL AZ UTCÁK MESÉLNEK...

BERKY NÁNDOR SZOBRÁSZMÛVÉSZ
NYÍREGYHÁZI MUNKÁSSÁGA 2.
Megrendelésre több síremléket készít az Északi temetõbe, sajnos ezek nagy része mára eltûnt. E megbízások, valamint a kerámiamûhelyének a megrendeléseibõl gyûjti össze azt az összeget, amelybõl 1940-ben
végre megkezdheti tanulmányait a budapesti Képzõmûvészeti Fõiskolán, ahol Bory Jenõ, Boldogfai Farkas Sándor és Pátzay Pál növendékeként fejleszti tovább mesterségbeli tudását.
Még a fõiskola hallgatója, amikor 1942-ben felkérik,
hogy készítse el a város jó emlékû kultúrtanácsosának,
Kardos Istvánnak a portréját síremlékére. Ugyanebben
az évben Gyiraszin Mihály festõmûvésszel közös tárlaton mutatják be alkotásaikat a városháza nagytermében.
Berky a már fõvárosi tárlatokon is szereplõ Tavasz címû
nõi aktjával, valamint a marokszedõt ábrázoló nõi szobrával arat sikert. Õ készíti el a gróf Klebelsberg Kunó
Országos Emlékbizottság névadójának emlékplakettjét,
amellyel 1942-ben a Bessenyei Társaságot is kitüntették
a kultúra területén folytatott munkásságáért.
1946-ban fejezi be fõiskolai tanulmányait és tér haza
Nyíregyházára. Õsz Dénessel és Balogh Józseffel együtt
a tehetséges munkás-paraszt származású fiataloknak
megszervezik a Keleti Népfõiskolát, amely késõbb Bessenyei György Képzõmûvészeti Szabadiskolaként lett ismert. Õsz Dénes 1947-ben távozik az iskola élérõl, így

16

annak Berky az igazgatója 1949-ig, amikor képzõmûvészeti szakkörré alakítják át. A sok tehetséget felvonultató iskola tanárainak és diákjainak emlékét ma tábla
õrzi a Szt. István u. 2. sz. alatti épület falán.
Berky köztérre és középületbe szánt alkotásai közül
az 1949-ben készült Petõfi-szobrát Mándokra számûzték, Szamuely Tibor emléktábláját összetörték, de még
látható a munkásmozgalmi emlékmû dombormûve a
Hármas-dombon, a színházban Bessenyei György szobra
(képünkön), Vasvári, Krúdy és Kossuth portréi, valamint
az irodaházban 1954-ben készült pannói.
Az 1950-es évek végére több nehézséggel bajlódik,
1960-ban a rajztanári állását is felmondja, majd a következõ évben Debrecenbe költözik. 1981. október 13án hunyt el.
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