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SZOMBATI RENDEZVÉNYDÖMPING
Pénteken és szombaton tartják meg a Városnapokat, az utóbbi kísérõprogramja lesz

az immár 11. alkalommal megrendezett Szelektív Szombat. A hagyományoknak meg-
felelõen a Sipkay Barna Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói idén is megsütik a
Város Tortáját, amelybõl a korábbinál sokkal többet, 2500 szeletet kínálnak majd az
érdeklõdõknek. Az idei Városnap különlegessége lesz, hogy Nyíregyházát is érinti majd
a 11. Mercedes-Benz Classic Csillagtúra, melyen 30 évesnél idõsebb autók érkeznek a
belvárosba, de szombaton déltõl este hatig rendezik meg a Nyíregyházi Nagydíj Ház-
tömbkörüli Kerékpárversenyt is. A futamok miatt fél 12-tõl este fél 8-ig az érintett terü-
leteken útlezárások lesznek, forgalomelterelésekre kell számítani. Az Országzászló tér
a Zrínyi Ilona utcától a Szarvas utcáig is le lesz zárva. Parkolásra szombaton kora reg-
geltõl az érintett útszakaszokon szintén nem lesz lehetõség, a szervezõk arra kérik a
városlakókat, hogy senki ne hagyja ott a gépjármûvét péntek éjszaka.

A HÉTVÉGI VÁROSNAPOK UTÁN JÖVÕ HÉTEN BRINGA PIKNIK
Tavaly elsõ alkalommal, hagyományteremtõ szándék-

kal rendezték meg a Bringa Pikniket. 2018. május 12-én,
szombaton reggel teljesen megtelt a Kossuth tér. Egy kö-
zös bemelegítés után álltak rajthoz a résztvevõk, majd
elindultak Tokajba. Egy évvel ezelõtt nagy sikere volt a
Bringa Pikniknek, ezért a szervezõk úgy döntöttek, ter-
veiknek megfelelõen idén is megszervezik a túrát.

A május 25-ei rendezvényt és programjait a városházán
mutatták be szerdán. Kiemelték, a Bringa Ovi többek között
mini KRESZ-pályával várja majd a kicsiket reggel 8 órától, a
középiskoláknak is hirdetnek versenyt: a legnagyobb létszám-
ban induló intézményeket díjazzák majd. A Bringa Piknik
10 órakor indul a Kossuth térrõl, Tokajig 4 megálló lesz, eb-
bõl két helyen piknik pontok várják a megfáradt bringásokat.

Dr. Kovács Ferenc polgármester kiemelte, a két város
közötti együttmûködést is erõsíti a Bringa Piknik.

– Nyíregyházának folyamatosan bõvül a kerékpárút-
hálózata. Ha bekapcsoljuk Borbányát is, akkor már 71
kilométeres lesz a hálózatunk! Több kerékpáros megmoz-
dulás is van, lesz a városban. Idén sem marad el a Miche-
lin Bringafesztivál, õsszel lesz BringaVáros 7.1 rendezvény,
valamint most újdonságként Nyíregyháza lesz a helyszí-
ne a Nyíregyházi Nagydíj Háztömbkörüli Kerékpárver-

senynek május 18-án. Jövõ szombaton pedig újra elstartol
a Bringa Piknik, amely nagy sikerû volt tavaly is.

– Nagyon sokan használják a Nyíregyháza–Tokaj kerékpár-
utat – fûzte hozzá Tokaj polgármestere. Posta György hangsú-
lyozta, a két város és a térség turizmusát további fejlesztések
erõsítik majd, Tokajban például hamarosan elkezdõdik az Er-
zsébet királyné híd bõvítése. A Bringa Piknik nem egy megszo-
kott kerékpáros esemény – talán ezért is van sok támogatója.

– Itt lakunk, itt dolgozunk, azt gondoljuk, az itteni ren-
dezvényeket kell támogatni. Három nagy terület van, amit
a cégcsoportunk segít, ez a kultúra, az egészségügy és a
sport. Most a sport került központba, támogatjuk a Bringa
Pikniket! – hangsúlyozta Csõsz Ferenc, a rendezvény fõ-
szponzora, a Csõsz-Platán Cégcsoport tulajdonosa.

A rendezvény célállomása idén Tokaj Fõ terén lesz. Ott töb-
bek között kerékpáros bemutatók, Pénzdíjas Országúti Kerék-
párverseny, gyerekprogramok is színesítik a pihenést. 14 óra-
kor pedig a Karmapirin zenekar koncertje zárja a programot.

A fõszervezõ Pataki Mihály, a Bringa Sziget tulajdonosa
azt mondta, tavaly több mint ezren tekerték végig a Bringa
Pikniket, idén szeretnék a résztvevõszámot megduplázni: má-
jus 25-én közel 2000 kerékpárost várnak a rendezvényre!

(Szerzõ: Dér Vivien)

VIRÁGBA BORULT NYÍREGYHÁZA

Idén is folytatja városszépítõ akcióját a NYÍRVV, melynek részeként – az Ökosuli Program keretében
– legutóbb kisiskolásokkal szerveztek közös virágültetést. Az elsõ egynyári virágot dr. Ulrich Attila
alpolgármester ültette el velük a Kossuth téren. Idén több mint 50 ezer darab egynyári virágot ültet-
nek majd ki városszerte. A virágosításra a városüzemeltetõ cég évente közel 14 millió forintot fordít.

A május 25-ei rendezvényt és programjait a városházán
Posta György, Tokaj polgármestere, dr. Kovács Ferenc,

Nyíregyháza polgármestere és a fõszervezõ
Pataki Mihály, a Bringa Sziget tulajdonosa

mutatta be
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KÖNYVBEMUTATÓ
A megyei könyvtárban mutatta be

Kováts Judit írónõ a Hazátlanok címû
regényét. Beszélgetõtársa Király Leven-
te, a kötet szerkesztõje volt. A kötetbe-
mutatón közremûködött Dézsi Darinka
színmûvész, valamint Dankó Nóra és
Pálfi Nóra vikáros növendékek.

TOKAJIG BICIKLIZTEK
Az Orosért Közéleti Egyesület tize-

dik alkalommal szervezett kerékpártú-
rát, úti céljuk idén Tokaj volt. A legki-
sebb résztvevõ 7 éves, a legidõsebb
70 éves volt – tájékoztatta szerkesztõ-
ségünket Szécsi Józsefné, az Orosért
Közéleti Egyesület elnöke.

ARANY A KODÁLYNAK
Az Érdi Kõrösi Csoma Sándor Álta-

lános Iskolában rendezték meg a  XXV.
Regionális és X. Országos Kórusfeszti-
vált, éneklõ ifjúság rendezvényt, me-
lyen a  Nyíregyházi Kodály Zoltán Ál-
talános Iskola Napsugár Gyermekka-
ra arany minõsítést kapott.

KORZÓ SZÜLETÉSNAP
Május 10. és 12. között ünnepelte szü-

letésnapját a Korzó Bevásárlóközpont.
Ebbõl az alkalomból fellépett Charlie,
valamint Tóth Vera és a Budapest Jazz
Orchestra. A Korzó Gasztro Fesztivált
Andó Károly, Nyíregyháza belvárosának
önkormányzati képviselõje nyitotta meg.

MADARAK ÉS FÁK NAPJA
A Móricz Zsigmond könyvtár Orosi

Fiókkönyvtárában a 46. Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Gyermekkönyv-
hónap részeként – a Madarak és Fák
Napján – harmadik osztályos diákok
beszélgettek e jeles napról, majd fale-
vél-párosítással folytatták a foglalkozást.

POLGÁRÕRNAP
Az Örökösföld-Újvárosi Polgárõr

Egyesület tagtoborzással egybekötött
családi napra várta a kilátogató csalá-
dokat. Részt lehetett venni ügyességi
feladatokban, volt PetBox és kutyasuli
bemutató is. A rendezvény fõvédnöke
Tóth Imre önkormányzati képviselõ volt.

A MEGVÁLTÁS FÉNYE
Közös gyökereink és a megváltás

címmel beszélgetett vallási kérdések-
rõl dr. Róna Tamás (jobbra), az alföldi
régió vezetõ rabbija és dr. Gaál Sándor
református esperes-lelkész vasárnap a
Nyírszõlõsi gyülekezeti házban. Közé-
pen Kósa László református lelkész.

SZÉCHENYIS SIKER
Makón a Pénzügyi-számviteli ügy-

intézõ képzés Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyen, a Nyíregyházi Szak-
képzési Centrum Széchenyi István Köz-
gazdasági, Informatikai Szakgimnáziu-
ma és Kollégiumát Papp Barbara 5/13A
évfolyamos tanuló képviselte.

A város nyugdíjas la-
kosságát leginkább fog-
lalkoztató fürdési, vala-
mint sportolási lehetõsé-
gekrõl kért tájékoztatást
az Idõsügyi Tanács múlt
heti, májusi ülésén.

Az ülésen a Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. ve-
zérigazgató-helyettese tájékoztatta a jelen-
lévõket a fürdõ üzemeltetésérõl, hatékony-
ságáról. Pék János kiemelte, a Fitt, Egész-
séges Nemzetért Tárt Kapus Program ke-
retében tavaly 10 100 darab sorszámozott,
ingyenes úszó- és fürdõjegyet bocsátottak
ki a városban élõ nyugdíjas lakosság ré-
szére, ebbõl 10 028-ra érkezett regisztrá-
ció, ennyi ticketet vettek át a helyi nyug-
díjasok, akik végül összesen 8948 jegyet
használtak fel ténylegesen. – Azok, akik
regisztráltak ugyan, de nem használták fel,
ami 1080 jegyet jelent, elvették a lehetõ-
séget azoktól, akik szívesen éltek volna az
ingyenes fürdési lehetõséggel – tette hoz-
zá szerkesztõségünknek Fintor Károlyné,
az Idõsügyi Tanács titkára.

FÜRDÕZÉSI KEDVEZMÉNYEK
IDÕSEKNEK

Az Idõsügyi Tanácson a vezérigazgató-
helyettes hangsúlyozta, idén is maradnak
a fürdõzési kedvezmények a Nyíregyhá-
zán élõ nyugdíjasok számára; sokan ked-
velik a Nyugdíjas Hétfõt, akkor az Élmény-
és a Parkfürdõbe is 1300 forintért válthat-
nak jegyet a hazai nyugellátásban része-
sülõ nyíregyháziak, a Júlia Fürdõbe pedig
900 forintért térhetnek be.

FÜRDÉS ÉS SPORTOLÁS AZ
IDÕSÜGYI TANÁCS FÓKUSZÁBAN

tódik a Városi Stadionban az úgynevezett
Nyugdíjas Csütörtök, melyet minden má-
jus elsõ csütörtökjétõl október utolsó csü-
törtökjéig vehetnek igénybe a nyugdíjas
emberek. Ezért csak annyit kell tenniük,
hogy fényképes igazolványt váltanak,
melynek az ára 350 forint.

AKTÍVAK A SZÉPKORÚAK

– A Mozdulj Nyíregyháza! órái is ked-
veltek az idõsek körében, és nemcsak ge-
rinctornán vesznek részt a szépkorúak,
hanem más mozgásformákon is. Amikor
például Katus Attilát vagy Béres Alexand-
rát elhívtuk Nyíregyházára, akkor megle-
põen sok szépkorú vett részt ezeken az
alkalmakon, és nyilvánvaló, hogy az em-
bernek az életminõségét nemcsak fiatalon,
hanem akár nyugdíjas korában is megha-
tározza, hogy mozog-e. Fontos, hogy Nyír-
egyháza adjon sportolási, mozgási lehe-
tõségeket, az idõsek pedig minél nagyobb
számban éljenek ezekkel a lehetõségek-
kel – fogalmazott a kabinetvezetõ. Kósa
Árpád arra is buzdította az idõs embere-
ket, hogy minél többen látogassanak el a
különbözõ bajnoki mérkõzésekre is, akár
a Continental Arénába, akár a stadionba.
– Az Idõsügyi Tanács kérte, hogy a nyug-
díjas embereknek nyújtsanak kedvezményt
a belépõjegyek tekintetében. A 70 éven
felülieknek jelenleg is ingyenes a belépés,
de nem zárkóznak el további kedvezmé-
nyek nyújtásától sem – mondta Kósa Ár-
pád. A VI. Szépkorúak Sporttalálkozójára
május 16-án lezárult a nevezés, a rendez-
vényt jövõ csütörtökön tartják.

INGYENES SPORTOLÁSI LEHE-
TÕSÉGEK

Részt vett az ülésen Hornyák Enikõ
sportreferens, valamint Kósa Árpád polgár-
mesteri kabinetvezetõ. Õk a 2019. évi
nyugdíjas sportolási lehetõségekrõl adtak
számot. Számos lehetõségük van a nyug-
díjas embereknek a mozgás-, sportolási
igényük kielégítésére. A Mozdulj Nyíregy-
háza! keretében a gerinctornától a senior
örömtáncig az ingyenes lehetõségek tár-
háza áll rendelkezésre. De idén is folyta-

TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁS

Dr. Krizsai Anita szociális és közneve-
lési osztályvezetõ a személyes gondosko-
dást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételi rendjérõl és az értük fizeten-
dõ térítési díjak megállapításáról tájékoz-
tatta az Idõsügyi Tanácsot.

Továbbra is várják a városban élõ
nyugdíjasokat minden hétfõn 14 és 16
óra között fogadóórára a Móricz Zsig-
mond könyvtárba.

2019-ben a nyugdíjasok az alábbi kedvezményes lehetõségekbõl választhatnak:
AQUARIUS ÉLMÉNY- ÉS PARKFÜRDÕ Nyíregyházi lakosoknak
Diák és senior (62 év felettieknek) 3  300 Ft 2 000 Ft
Nyugdíjas Hétfõ (szezonon kívül) 2  500 Ft 1 300 Ft
JÚLIA FÜRDÕ DÍJAI
Senior (62 év felettieknek) 1  900 Ft 1 200 Ft
Nyugdíjas Hétfõ (egész évben) 1  500 Ft 900 Ft
Kedvezményes bérlet 10 alkalomra 17  000 Ft 10 900 Ft
Hagyományos szaunajegy hétfõn 900 Ft 900 Ft
TÓFÜRDÕ hétköznap 62 év felett 700 Ft 700 Ft
TÓFÜRDÕ hétvégén 62 év felett 1 100 Ft 1 100 Ft
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IGÉNY VOLT A LEGÚJABB TÖLTÕÁLLOMÁSRA
TAVALY TÖBB MINT EZER ELEKTROMOS AUTÓT HELYEZTEK FORGALOMBA

Nagyságrendet lép az ország elektromosautó-töltõben:
több mint száz ALDI üzlet parkolójában alakít ki töltõ-
pontokat az E.ON, az elsõt Nyíregyházán, a Törzs utcán
adták át múlt héten, a már meglévõ tizenkettõn fölül.

Az energiavállalat és a kereskedelmi áruházlánc múlt
évben kötött megállapodást arról, hogy 123 magyarorszá-
gi ALDI parkolójában lesz elérhetõ E.ON által telepített és
üzemeltetett elektromosautó-töltõállomás. Az elsõ hat osz-
lopot Nyíregyházán építették ki és helyezték üzembe.

– Ha a környezetünket óvni és védeni akarjuk, akkor
ez az az út, amin járnunk kell. Jelen pillanatban ezek a
töltõpontok ingyenesen mûködnek! Az is fontos, hogy az
E.ON azon dolgozik, hogy kialakítsunk egy olyan termé-
ket, szolgáltatást, amivel ezeket a tankolásokat és az ott-
honi töltéseket „összehozzuk”. A szabályozási feltételek
alakulnak, és ha rendelkezésünkre állnak, akkor még
könnyebb lesz azoknak az élete, akik beruháznak egy ilyen
autóba – hangsúlyozta Tóth Béla, az E.ON Hungária igaz-
gatósági tagja.

CSÖKKEN A SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁS

Az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezetõ igaz-
gatója beszédében hangsúlyozta, mûködésük során fele-
lõsséget vállalnak az élhetõ környezetért és a társadalo-
mért: 2017-ben például „zöld áramra” váltottak, vannak
üzleteik, ahol napelem-erõmûvek mûködnek, és vállalá-
suk, hogy 2025-re a saját márkás termékek esetében 100
százalékban újrahasznosítható csomagolóanyagot hasz-
nálnak majd.

– Az elektromosautó-töltõpontok azért is jók, hiszen a
vásárlók, akik ide érkeznek, a bevásárlásuk alatt tölteni is
tudják az autójukat és ez kihatással van a környezetre,
hiszen csökken majd a szén-dioxid-kibocsátás – emelte ki
Bernhard Haider.

AZ ALÁBBI ALDI ÁRUHÁZAKNÁL ÜZEMELNEK:
A Nyíregyházán üzembe helyezett és átadott

elektromosautó-töltõk az alábbi ALDI áruházaknál és
töltõtípusokkal biztosít E.ON töltési szolgáltatást az
elektromos autót használók részére:

Kállói út 16/C – 2 db 22 kW teljesítményû AC töltõ
Pazonyi út 40. – 2 db 22 kW teljesítményû AC töltõ
Törzs utca 2. – 1 db 22 kW teljesítményû AC és 1 db
25 kW teljesítményû DC töltõ

ILLESZKEDIK NYÍREGYHÁZA KÖRNYEZET-
TUDATOS STRATÉGIÁJÁBA

Az átadón Jászai Menyhért alpolgármester azt mondta,
Nyíregyháza környezettudatos stratégiai városfejleszté-
séhez jól illeszkedik az energiavállalat és a kereskedelmi
áruházlánc együttmûködése.

– Szeretnénk fejleszteni ezt a területet is. Ha valaki elekt-
romos jármûvet használna, venne, annak ne az legyen az
akadály, hogy nem tudja hol feltölteni a jármûvét. Ez a
stratégiai szövetség, amit az ALDI és E.ON megvalósított
városunkban, nagyon fontos! Hat töltõoszlopot helyeztek
ki elsõként Nyíregyházán, ezzel együtt városunkban már
18 helyszínen lehet tölteni az autókat!

Az áruházlánc parkolóiban megnyíló E.ON töltõállo-
más-hálózat országszerte összesen több mint 360 új tölté-
si pontot jelent majd.                        (Szerzõ: Dér Vivien)

UGRÁSSZERÛEN MEGNÕTT A SZÁMUK
2018-ban Magyarországon 1284 elektromos autót

helyeztek forgalomba, ez önmagában annyi, mint
Csehországban és Lengyelországban együttesen, sõt
négyszer annyi, mint ahány elektromos autót például
Szlovákiában üzembe helyeztek. A Nyíregyháza Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adóosztályá-
nak év végi, rendelkezésre álló adatai alapján a sza-
bolcsi megyeszékhelyen jelenleg 56 zöld rendszám-
mal ellátott autó van nyilvántartva, melybõl 14 tisztán
elektromos meghajtású.

TIZENKÉT TÖLTÉSI PONT

A három nyíregyházi ALDI áruháznál 5 AC és 1 DC
töltõoszlopot állítottak fel, összesen 12 töltési ponttal.

Tóth Béla, az E.ON Hungária igazgatósági tagja, Jászai
Menyhért alpolgármester és Bernhard Haider, az ALDI

Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezetõ igazgatója
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EGYRE TÖBBEN KERESNEK SZAKKÉPZETT MUNKAERÕT
KARRIERNAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE VOLT A NYÍREGYHÁZI EGYETEMEN

Az oktatási intézmény a nyíregyházi önkormányzat
Család és Karrierpontja támogatásával, illetve a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási
Fõosztályával együttmûködve kedden rendezte meg ál-
láskeresõ és pályaválasztás elõtt álló fiataloknak a ha-
gyományos tanácsadást és cégbemutatót.

A több mint húsz hazai kiállító több tucat állásajánlat-
tal, jogi és önéletrajzíró tanácsadással, külföldi tanulmá-
nyokkal vagy ösztöndíjjal kapcsolatos tájékoztatóval vár-
ta a vendégeket. Próbainterjúkat és tanácsadást is kínál-
tak a fiataloknak. Olyan munkaadók, akik munkaerõt ke-
resnek a térségben.

– Szerencsére nagyon pozitív dolgokról tudunk számot
adni, hiszen a kormányhivatal is kifejezetten érdekelt ab-
ban, hogy a Nyíregyházán tanuló fiatalság jövõképet lás-
son a megyeszékhelyben és Szabolcs-Szatmár-Beregben.
Szerencsére van is, hiszen rengeteg cég, vállalkozás talál-
ta meg a számítását nálunk. Egyre többen vannak, egyre
többen keresnek szakképzett munkaerõt. Ez a mai nap errõl
szól: összekötni a keresletet a kínálattal – fogalmazott a
rendezvény kapcsán Polgári András, a megyei kormány-
hivatal fõigazgatója.

A kormányhivatal Foglalkoztatási Fõosztálya a megyé-
ben 20 helyen méri fel az igényeket, közvetít, tanít és
mentorálja az álláskeresõket. 

FOLYAMATOSAK A MUNKAHELYTEREMTÕ
BERUHÁZÁSOK

Egy idén márciusban indult program mûködteti Nyír-
egyházán, a Városháza épületében a Család és Karrier-
pontot, mely hátrányos helyzetû embereket, nõket, ezál-
tal családokat támogat 2020 végéig.

– Az önkormányzat és az egyetem vezetése, a város-
ban mûködõ nagy cégekkel együtt rendszeresen konzul-
tál arról, hogy milyen lehetõséget tud adni Nyíregyháza a
fiatal pályakezdõknek. Azt gondolom, hogy az objektív
feltételek sokat javultak. Minden évben, és most is folya-

matban van új munkahelyteremtõ beruházás, de nemcsak
a nagy cégek, hanem a kis és közepes cégek is fejleszte-
nek, és ez munkalehetõségekkel jár együtt – emelte ki dr.
Kovács Ferenc polgármester.

„ITTHON” IS BOLDOGULHATNAK

Egyre több a Nyíregyházi Egyetemen a szakmai gya-
korlatot vállalók köre és a duális képzés is. A polgármes-
ter mellett az egyetem rektora is amellett szólt, hogy a
szellemi és erkölcsi tõkével bíró fiatalok itthon is boldo-
gulhatnak, és támogathatják térségünk fellendülését.

– Örömmel mondhatom, hogy a Nyíregyházi Egyetem
egyre több céggel, intézménnyel köt kapcsolatot, és ezek
egyre inkább erõsebbé válnak. Kutatásaink, eredménye-
ink produktuma nem marad az intézményen belül. Meg-
próbáljuk kivinni a cégek, az emberek felé, ezáltal hoz-
zájárulni a térség, a megye innovációjához – fogalmazott
köszöntõjében a rektor, Vassné dr. Figula Erika.

A Nyíregyházi Egyetemen nagy hagyománya van a Dip-
lomás Pályakövetõ Rendszernek, mely nemcsak a hallga-
tók, de a már végzett diákjaik körében is mérik karrierjük
alakulását, igényeiket, és azt, hogyan boldogulnak az in-
tézményben szerzett oklevelükkel. Az adatokat aztán
felhasználják a képzési struktúra tervezésekor.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A rendezvényen a városunkban fejlõdõ turizmusról is
tartottak fórumot, melynek felvételét a Nyíregyházi

Televízió Híregyháza címû mûsorában láthatják
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SOKAN NEM ISMERIK A SAJÁT VÉRCSOPORTJUKAT
Egyre gyakrabban tûnnek fel közösségi oldalakon olyan

felhívások, amelyek irányított véradásra szólítják fel a
segíteni szándékozókat. Ilyenkor azonban kérdések tu-
catjai merülnek fel: honnan tudhatom meg, hogy mi egy-
általán a vércsoportom? Mennyi idõ alatt juthat el a vé-
rem a beteghez? Lehetek akkor is donor, ha teljesen elté-
rõ a vércsoportom? Szinte mindenkit érint, mégis sok-
szor csak akkor szembesülünk vele, amikor már „baj”
van. Olyankor pedig minden perc számít.

Tavaly Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 350
betegen segítettek az irányított véradások. Bár egyre elter-
jedtebb, sokan még sincsenek tisztában azzal, hogy való-
jában mi a menete. Rögtönzött közvélemény-kutatásunk-
ból kiderült, az emberek jelentõs hányada azt sem tudja,
hogy mi egyáltalán a vércsoportja. Elõfordul ugyanis, hogy
azt „elfelejtik” beírni születéskor az egészségügyi kis-
könyvbe.

AZ AB-S A LEGRITKÁBB VÉRCSOPORT

– Ha a vércsoportunk nem szerepel az egészségügyi
kiskönyvünkben, akkor megtudhatjuk például véradáskor,
ugyanis ott vércsoport-meghatározás is történik – tájékoz-
tatta szerkesztõségünket Kántor Kata, az Országos Vérel-
látó Szolgálat kommunikációs vezetõje.

delkezõ Nyilatkozatot, amely az irányított véradás elõfel-
tétele. A kitöltéshez a donor saját adatain túl szükség van
a beteg adataira (neve, születési ideje, TAJ száma, vércso-
portja), valamint a beteget ellátó egészségügyi intézmény
adataira (város, intézmény és osztály neve).

HÁROM MUNKANAPON BELÜL ÉR CÉLBA

– Általánosságban elmondható, hogy a véradást követõ
3 munkanapon belül a transzfúzióra alkalmasnak minõsí-
tett vérkészítmény a beteget ellátó kórház rendelkezésére
áll. Irányított véradásra az ország bármelyik vérgyûjtési
eseményén lehetõség van. A levett vért még a véradás
napján beszállítjuk a területileg illetékes regionális feldol-
gozó centrumunkba, ahol 24 órán belül megtörténik a fel-
dolgozás. A vérkészítmény biztonságát szavatoló kötele-
zõ laboratóriumi vizsgálatokat is elvégezzük 36 órán be-
lül. A transzfúzióra alkalmasnak minõsített vérkészítményt
az OVSZ Központi Diszpécserszolgálata 24 órán belül
eljuttatja a beteget kezelõ kórházat ellátó területi vérellá-
tónkba, ahonnan már közvetlenül a betegnek adjuk ki azt.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2018-ban 17 551
egység vért gyûjtöttek. Ez a mennyiség egyelõre fedezi a
megye kórházaiban fekvõ betegek ellátását, azonban hogy
ez így is maradjon, folyamatosan várják a donorokat.

Nyíregyházi Területi Vérellátó
Cím: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 68.
Telefon: +36-42/461-169, fax: +36-42/461-169
Véradási idõpont: hétfõ–péntek: 8.00–15.00, kedd:
8.00–18.00

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

KI KINEK ADHAT VÉRT?
A vércsoport adhat A-nak és AB-nek. B vércsoport

adhat B-nek és AB-nek. AB-s vércsoport mindenkitõl
kaphat, de csak AB-snek adhat. 0-s vércsoport min-
denkinek adhat, de csak 0-stól kaphat.

Az AB0 vércsoportrendszer alapján négyféle lehet egy
ember vére: A, B, AB, 0. Magyarországon a leggyakoribb
vércsoport jelenleg az A-s, míg a legritkább az AB-s. Ez
nem mindenhol van így. Például Amerikában a 0-s a leg-
gyakoribb vércsoport.

ISMERETLEN BETEG KAPJA MEG

– Az irányított véradás a véradás azon formája, amikor
célzottan, konkrét beteg részére történik az adományo-
zás. Az OVSZ ebben az esetben – a szakmai szabályok
figyelembevételével – kötelezõen ahhoz a beteghez jut-
tatja el a vérkészítményt, akit a véradó megjelöl – folytat-
ta. – Amennyiben nem egyezik a vércsoportjuk, akkor az
adományt a hagyományos véradás rendszerének megfe-
lelõen egy vérkészítményre szoruló, ismeretlen beteg kapja
meg. Véradásra jelentkezéskor, a donornak igazolványai-
nak átadásakor kell jeleznie, hogy irányított véradás for-
májában szeretne vért adni, majd ki kell tölteni egy Ren-

Fo
tó

: 
ill

us
zt

rá
ci

ó



AKTUÁLIS

2019. MÁJUS 17.6

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK 2019. MÁJUS 26. NAPJÁRA KITÛZÖTT

VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarországon 2019. május 26-án (vasárnap) kerül sor
az Európai Parlament tagjainak 2019. évi választására.

Az Európai Parlament tagjainak választásán nemcsak a
nagykorú magyar állampolgárok, hanem az Európai Unió többi
tagállamának Magyarországon élõ, névjegyzékbe vett állam-
polgárai is szavazhatnak. Továbbá a választásról szóló jog-
szabályok biztosítják a választójogot azon magyar állampol-
gárok részére is, akik az Európai Unió területén kívül élnek,
illetve Magyarországon élnek, de nem rendelkeznek lakcím-
mel.

Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés ki-
vételével – csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazó-
helyiségben lehet reggel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt sze-
mélyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosí-
tóját kell igazolnia. Erre a következõ érvényes igazolványok
alkalmasak:

– A személyazonosság igazolására: A magyar hatóságok
vagy az Európai Unió másik tagállamának hatósága ál-
tal kiállított alábbi érvényes igazolványok:

– a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazol-
ványok (kártya formátumú igazolványok),

– a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske
formájú személyazonosító igazolványok (a kemény bo-
rítójú, népköztársasági címerrel és a puha borítójú, köz-
társasági címerrel),

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány,

– a magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– a magyar hatóság által kiállított útlevelek és ideiglenes

útlevél,
– az Európai Unió más tagállamának hatósága által kiállí-

tott útlevél, vagy személyazonosító igazolvány, vagy veze-
tõi engedély, ha tartalmazza a választópolgár nevét, szüle-
tési idejét, arcképmását és aláírását.

– A személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcím-

kártya hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosí-

tó jelrõl.
– A lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lak-

címkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény szelvény

része, amelyet a lakcímbejelentéskor a hatóság ügyintézõ-
je aláírásával, és hivatalos bélyegzõlenyomattal látott el,

– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,
amennyiben tartalmazza a lakcímet.

A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár –
kérelmére – belföldön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország
külképviseletein adhatja le szavazatát. Átjelentkezési kérelmet
legkésõbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00 óráig lehet kérni a
választópolgár lakcíme szerinti Helyi Választási Irodától.

Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott tele-
pülés megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), illetõleg akik
átjelentkezést kértek, a 47. számú szavazókörben (Vasvári Pál
Gimnázium, Nyíregyháza, Kiss Ernõ u. 8. szám) szavazhatnak.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben sze-
replõ, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága, il-
letve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet
a./ a Helyi Választási Irodához:

– levélben, vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-
nikus úton legkésõbb 2019. május 22-én (szerdán) 16.00
óráig,

– személyesen, vagy elektronikus azonosítással elekt-
ronikus úton legkésõbb 2019. május 24-én (pénteken)
16.00 óráig, vagy
– 2019. május 24-én 16.00 órát követõen elektronikus
azonosítással elektronikus úton legkésõbb 2019. má-
jus 26-án (vasárnap) 12.00 óráig,

b./ az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz:
meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem ren-
delkezõ személy általi kézbesítéssel a szavazás nap-
ján, 2019. május 26-án (vasárnap) legkésõbb 12.00
óráig lehet benyújtani.

Az európai parlamenti választáson a választópolgár egy
szavazólapot kap, amelyen jelölõ szervezetek által állított lis-
tákra lehet szavazni.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon sze-
replõ egy listára lehet, a lista neve melletti körbe tollal írt két,
egymást metszõ vonallal (+ vagy X).

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a válasz-
tás napján, 2019. május 26-án a Helyi Választási Iroda Nyír-
egyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi tele-
fonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a 42/
524-532-es telefonszámon,

– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgárok
jegyzékével kapcsolatos információk a 42/524-515-ös
telefonszámon kérhetõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2019. május 26-
án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2019. május 14.

Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

VÁRANDÓSSÁG HETE A JÓSA ANDRÁS
OKTATÓKÓRHÁZBAN

Hagyományteremtõ szándékkal nyílt napot tartott a
Jósa András Oktatókórház Szülészet-nõgyógyászati Osz-
tálya és a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara a Vá-
randósság Hete alkalmából. A kétnapos rendezvény cél-
ja a kismamák és hozzátartozóik felvilágosítása volt és
az, hogy betekinthessenek az osztály életébe, így ne fél-
jenek az ismeretlentõl, a szüléstõl.

igen nagy elhatározás, ezért a kormány minden segítséget
megad a gyermekvállalás elõtt állóknak és azoknak is, akik
már egy vagy több gyermeket nevelnek.

– A magyar kormány hisz abban, hogy itt, Európa szí-
vében mind többen és többen lesznek, akik úgy dönte-
nek, hogy gyermeket hoznak a világra, hogy a szeretõ szí-
vet és a szülõi szeretetet átadhassák részükre. Éppen ezért
pontosan tudjuk, hogy mekkora szükség van arra, hogy
támogassuk a fiatal családokat és párokat, pont úgy, mint
a nagycsaládos szülõket.

Az is fontos, hogy idõrõl idõre legyenek ilyen nagy-
szerû rendezvények, mint a Várandósság Hete, amely
lelki megerõsítéssel szolgálhat minden leendõ szülõnek
– tette hozzá dr. Szabó Tünde, Nyíregyháza országgyû-
lési képviselõje.

A rendezvényen bemutatták a szakrendelõket, a szülõ-
szobát, a gyermekágyas részleget és az újszülött osztályt,
de hasznos tanácsokat is kaphattak a kismamák a szülés-
sel kapcsolatban.

(Szerzõ: Kanócz Rita)

MARGÓCSY EMLÉKÉV
Városunk köztiszteletben álló néhai polgára, dr.

Margócsy József születésének 100. évfordulóján emlékez-
tek a levéltárban, és bemutatták a virtuálisan egyesített
hagyatékát, mely az emlékévben folyamatosan bõvül majd.

– Nagyjából 16 iratfolyóméternyi levél, kézirat, pe-
dagógiai munkásságát bizonyító különbözõ fõiskolai irat
vagy éppen a Jókai kritikai kiadással kapcsolatos iroda-
lomtörténeti munkái vannak nálunk. A könyvtárakba
az õ könyvtára került, a múzeumban pedig ott van pél-
dául a pakli kártyája, az íróasztala, az íróasztaláról a
lámpa, amirõl a család úgy gondolta, hogy ez hozzá
kötõdik és közgyûjteménynek, közkincsnek adják át –
így emlékezett és tájékoztatott a levéltár igazgatója,
Kujbusné dr. Mecsei Éva.

Margócsy József hagyatékával foglalkozni nem mun-
ka, inkább megtiszteltetés és öröm – fogalmaztak a be-
mutató résztvevõi. Bár az Arcok és könyvek sorozatba
illeszkedett a hétfõi program, azt mondták, Margócsy
József lelke és a szelleme ma is velünk van.

A levéltár honlapján, a volt munkatársak link alatt
találhatják az adatbázist. A bibliográfia alá olvasnivaló
is került. A jövõben a Jósa András Múzeum õrzi a hét-
köznapi tárgyakon túl Margócsy József családjától való
festményeket, akvarelleket, díjakat és kitüntetéseket.

A tervek szerint a Bujtosi Városligetben neveznek el róla
sétányt az emlékévben. Felidézhetjük a hangját is, hiszen a
Magyar Rádió Nyíregyházi Stúdiója, illetve a Városi Televí-
zió archívumából bekerült a Móricz Zsigmond könyvtár
digitális archívumába a vele készült számtalan interjú.

– A várandósság nemcsak a közvetlen áldott állapotot je-
lenti, hanem ilyenkor valamit várunk. Az advent, tudjuk mit
jelent valamennyiünk számára – várunk egy születést! Ez is
egy ilyen folyamat, ide tartozik a szülés elõtti felkészítés is.  A
Jósa András Oktatókórház és a város jó kapcsolata alátámaszt-
ja azt, hogy intézményünkben egy nagyon modern várandós
gondozási központ jött létre – mondta el dr. Adorján Gusz-
táv, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyete-
mi Oktatókórház fõigazgatója.

TÁMOGATJÁK A CSALÁDOKAT
Dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár a rendezvé-

nyen beszédében kiemelte, hogy egy gyermek vállalása
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ÓRIÁSI EXTRÉM JÁTSZÓTÉRRÉ ALAKUL ÁT SÓSTÓ EGY NAPRA

A sóstói Parkfürdõtõl elfutni az erdõig – a fák között is
megtenni pár kilométert –, érintve az élményfürdõt és a
tavat, majd onnan visszakocogni, kétségtelenül az egyik leg-
szebb útvonal a sportos városlakók körében. De gondoltak
már arra, hogy mi lenne, ha ezt a – 7 vagy akár 15 kilomé-
teres – távot úszva, kúszva, csúszva, mászva, néha súlyokat
cipelve, hozzávetõlegesen 40 akadályt leküzdve tennék
meg? Most itt a lehetõség ennek kipróbálására: szeptember
21-én Sóstógyógyfürdõ óriási játszótérré alakul át, persze,
szigorúan csak extrém módon! A nevezés már elindult.

Tokaj, Tarcal, Telkibánya, Pilisszentiván. Két év, négy
város, öt verseny, kétszáz akadály és hozzávetõlegesen
háromezer versenyzõ. 2017-ben alakult meg a nyíregy-
házi székhelyû Extreme Trail Hungary Sportegyesület –
kifejezetten terep- és akadályfutással foglalkoznak –, ered-
ményeik pedig már nemcsak határokon (is) átívelõ élmé-
nyekben, hanem számokban is mérhetõk. Versenyeiken
alkalmanként több mint félezren elindulnak, akiknek van,
hogy a felhõk felett (szó szerint), a pilisi hegyek között
kell futni, míg máskor ködbe burkolózva a tokaji szõlõtõ-
kék mentén. Most azonban egy teljesen új helyszínen
mérettethetik meg magukat: szeptember 21-én Nyíregy-
házát lepik majd el az extrém versenyzõk.

MÁR ELINDULT A NEVEZÉS

A napokban robbant a hír, hogy Nyíregyházi Extreme
Trail Akadályverseny lesz Sóstógyógyfürdõn. A megyeszék-
hely tüdejében, a Sóstói-erdõben, a Sóstói-tó körül – néha
benne – és az országszerte ismert Aquarius Élmény- és Park-
fürdõbe várják az érdeklõdõket egy felejthetetlen napra. A
versenyen bárki indulhat – lesznek gyerek- és felnõttfutamok
is –, azonban ehhez regisztrálni kell, az egyesület web-
oldalán, a www.extremetrail.hu oldalon. A szervezõk ígé-
rik, a nevezõk nem mindennapi módon ismerhetik majd
meg tûrõ- és teljesítõképességük határait, mindezt egy gyö-
nyörû környezetben, ahol mindenki kihozza majd magá-
ból – akarva vagy akaratlanul – a maximumot.

– A rajt és a cél is Sóstógyógyfürdõn lesz, birtokba
veszik a versenyzõk az Aquarius Élmény- és Parkfürdõt,
de végrehajtanak majd feladatokat a tó körül, illetve ben-
ne, és természetesen érintik a Sóstói-erdõt is.

MAJOMLÉTRÁTÓL A CSÚSZDÁIG

Mivel itt nem számolhatunk jelentõs szintemelke-
déssel, ezért mindezt akadályokkal kompenzáljuk,
ezekbõl pedig legalább negyvenet kell majd teljesí-
teniük a versenyzõknek. Csak néhány ezek közül:
meg kell majd küzdeni 3 és fél méter magas óriásfal-
lal, majomlétrával, összetett feladatokból álló rend-
kívül látványos multiringgel, de a feladatok között
szerepel az úszás a tóban, illetve elárulhatjuk, hogy
a Parkfürdõ csúszdája és a termálvizes medence is
fontos szerepet kap. Garantált, hogy a profik és az
amatõrök is jól érezhetik majd magukat ezen a te-
repakadály-futó versenyen.

JÚNIUS 15-ÉIG MÉG KEDVEZMÉNYESEN

Regisztrálni – június 15-éig még kedvezményesen –
az egyesület weboldalán lehet: www.extremetrail.hu.
A regisztráció nevezési díjhoz kötött, ennek összege a
verseny idõpontjához közeledve sávos rendszerben
növekszik majd. A nevezési díj tartalmazza: részvételt
a versenyen; elektronikus idõmérést a felnõttfutamokon;
frissítést; egyedi befutóérmet; orvosi felügyeletet; rajt-
csomagot; egyedi ajándékokat minden résztvevõnek;
befutócsomagot (támogatók ajándékait); értékmegõrzést
külön sátorban; a versenyhez kapcsolódó egyéb prog-
ramokat, kedvezményeket.

A versennyel kapcsolatos további információk az ese-
mény Facebook-oldalán és a www.extremetrail.hu
weboldalon.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

PROFIK IS INDULNAK

– Ahogy megnyitottuk a nevezési felületet, rögtön az
elsõ két nap alatt már több mint 100 nevezés befutott
hozzánk – tudtuk meg a fõszervezõ Extreme Trail Hun-
gary Sportegyesület elnökétõl, Vitkai Elemértõl. – Ter-
mészetesen szeretnénk ezt a számot szeptemberig meg-
tízszerezni. Ami biztos, hogy az amatõrök mellett profi
versenyzõk is indulnak majd, akik már nemzetközi szin-
ten versenyeznek. Lesznek indulóink Ukrajnából, Ro-
mániából, Szlovákiából, a Dunántúlról és várhatóan
minél többen Nyíregyházáról is.

NÉGY TÁVRA, FELSÕ KORHATÁR NÉLKÜL

Négy távra – 700 méter, 2000 méter, 7 km, 15 km –
szinte mindenféle korosztálytól várják a nevezéseket, hi-
szen lesznek gyermek- (4-tõl 14 éves korig) és felnõtt-
futamok is, ezek már felsõ korhatár nélkül. Nekik a verse-
nyen épített és természetes akadályokat kell leküzdeni és
teljesíteni.

„TÁMOGATNAK MINKET”

– Nyíregyháziként szerettünk volna a városunkban
egy nívós, évrõl évre visszatérõ versenyt szervezni. Az
ötlettel megkerestük dr. Kovács Ferenc polgármestert
és dr. Szabó Tünde országgyûlési képviselõt, akiknek
tetszett az ötlet, és támogatásukról biztosították a nagy-
szabású verseny megszervezését, hiszen ezzel is tágít-
ható a szezon, így szeptemberben is országos esemény-
nek adhat otthont Nyíregyháza és Sóstógyógyfürdõ. Ezt
követõen felvettük a kapcsolatot a Sóstó-Gyógyfürdõk
Zrt.-vel, akik biztosítják a központi helyszínt a verseny
lebonyolításához.

Fotók: Extreme Trail Hungary SE
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SZAVAZÓKÖRI BEOSZTÁS A 2019. MÁJUS 26. NAPJÁRA KITÛZÖTT EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSRA
77. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Akácos köz, Akácos utca, Bokréta utca,
Földi utca, Görgey Artúr utca 2-tõl végig a páros
házszámok, Görgey Artúr utca 1-15/B-ig a párat-
lan házszámok, Gyöngy köz, Gyöngy utca,
Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca, Lõtér utca 2-tõl
végig a páros házszámok, Lõtér utca 27/A-tól vé-
gig páratlan házszámok, Muskátli köz, Muskátli
utca, Orgona köz, Orgona utca, Pálma utca, Rét
utca, Simai út 10-tõl végig a páros házszámok,
Simai út 11-tõl végig a páratlan házszámok, Tó
utca
Szavazóhelyiség címe: Észak-Alföldi Környezet-
gazdálkodási Nonprofit Kft., Bokréta u. 22.

83. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Barázda utca, Benehalom utca,
Benehalom dûlõ, Boglya utca, Cimbalom utca,
Citera utca, Darázs utca, Darázsdûlõ, Eke utca,
Furulya utca, Gazda utca, Gitár utca, Hárfa utca,
Hosszúháti út, Karám utca, Kasza utca, Kazal
utca, Kikelet utca, Lomb utca, Lomb köz, Lovas
utca, Magvetõ utca, Major utca, Mezõbíró utca,
Polyákbokor, Róna utca, Samóka utca, Sertéste-
lep 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
(nem akadálymentesített)

Területe: Fenyõ utca, Fõzde utca, Görgey Artúr
utca 21-tõl végig páratlan házszámok, Hajlás
utca, Homok utca, Kerítés utca, Kerülõ utca, Lõ-
tér utca 1-27-ig a páratlan házszámok, Ösvény
utca, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II., Rozsrét-
szõlõ, Rozsrétbokori út, Rozsrétbokori zug, Rozs-
telek utca, Szabadság utca, Tulipán utca, Tulipán
köz
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Váci Mihály Tagintézmény, Rozsrét-
bokor 17.

85. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Alsóbadúri út, Alsóbadúrbokor, Árpa
utca, Bálintbokor, Bem József utca, Berkenye utca,
Fedics Mihály utca, Gyertyán utca, Jegenye utca,
Juhar utca, Kalászos utca, Karikás utca, Kordo-
vánbokor, Lóczibokor, Luby Margit utca, Man-
dabokor I., Mandabokor II., Mandabokor III.,
Mandabokori út, Paripa utca, Szélsõbokor, Tali-
ga utca, Telek utca, Újtelekbokor
Szavazóhelyiség címe: Mandabokor Mûvelõdé-
si Ház, Jegenye u. 19.

86. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Alispán tanya, Aranyfürt köz, Aranyfürt
utca, Bajcsy-Zsilinszky utca, Benkõ István utca,
Berkenye köz, Berkenye sor, Bodobács utca, Bo-
gáncs utca, Borostyános utca, Boróka utca,
Butykai út, Butyka sor, Butykatelep, Búzavirág
utca, Császárszállási út, Csillagfürt utca, Északi I.
utca, Fagyöngy utca, Fátyolka utca, Fertály utca,
Füzes part, Gagnadûlõ, Gyékényes part, Gyöngy-
perje utca, Harangvirág utca, Horgásztanya utca,
Horog utca, Kabay János utca, Kállairét, Kanka-
lin utca, Kárász utca, Katica utca, Ladik utca,
Lászlótanya, Madarász utca, Mécsvirág utca,
Mester utca, Nádas part, Nyíritanya, Oláhréti út,
Páfrány köz, Páfrány utca, Pávaszem utca, Pik-
kely köz, Pikkely utca, Pikkely zug, Pille utca,
Ponty utca, Repkény utca, Sáfrány utca, Sügér
utca, Suták Sámuel utca, Szöcske utca, Tavirózsa
utca, Tiszavirág utca, Törökrózsa utca, Turi Sán-
dor utca, Tücsök utca, Újsortanya, Vadastanya,
Vay Ádám utca, Véka utca, Vonat utca
Szavazóhelyiség címe:  Butykai Közösségi Ház
és Szabadidõ Központ, Benkõ I. u. 1.

  100. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Acél utca, Antalbokor, Barát utca, Be-
kecs utca, Cserepes utca, Fabula utca, Füzes-
bokor, Jánosbokor, Kagyló utca, Kerék utca, Kö-
tény utca, Párta utca, Rokolya 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.

101. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR

Területe: Czuczor Gergely utca, Dandár utca,
Kállói út 1-71/B páratlan házszámok, Kállói út 2-
14/C páros házszámok, Kõrösi Csoma Sándor
utca, Lujza utca, Mikszáth Kálmán utca, Mozsár
utca, Nagyvárad utca, Tünde utca 13-23. párat-
lan házszámok, Tünde utca 18/1-28. páros ház-
számok, Zászlós utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda
Orgonasíp Tagintézmény Nyíregyháza, Czuczor
Gergely utca 2.

41. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Csobolyó utca, Egres köz, Ezerjó utca,
Kollégium utca, Pannónia utca, Ribizli utca, Su-
gár utca, Süveg utca, Szõlõskert utca, Üstökös utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti 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, Jonathán utca, Kocsány utca,
Nyírszõlõsi út, Rizling utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona Szõlõskerti Angol Tagintézmény,
Kollégium u. 54.

43. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Csatorna utca, Csongor köz, Csongor
lakópark, Csongor utca, Csongor zug, Daru utca,
Gomolya utca, Gyopár utca, Kakukkfû utca, Ke-
csege utca, Kökörcsin utca, Pajta utca, Patak utca,
Sikló utca, Sikló köz, Szamos utca, Szekér utca,
Tölgyes utca, Vadrózsa utca
Szavazóhelyiség címe: Szivárvány Idõsek Ottho-
na, Tölgyes u. 11.

70. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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 Általá-
nos Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u.
1/A

71. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Ív utca, Játszó utca, Könyök utca, Le-
gyezõ utca 25-tõl végig páratlan házszámok,
Óvoda utca, Újház sor
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u.
1/A

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, Gerle utca,
Istvánbokor, Jászol utca, Kaptár utca, Kancsó utca,
Kazárbokor, Kemence utca, Kovácsbokor, Kupa
utca,  Lego utca,  Mohosbokor, Napraforgó utca,
Nádasbokor, Patics utca, Padka utca, Pitvar utca,
Rokka utca, Rókabokor, Salamonbokor, Sonkoly
utca, Sulyánbokor, Szarka utca, Szelesbokor, Szil-
ke utca, Vajdabokor, Vályog utca, Zsindely utca
Szavazóhelyiség címe: Vajdabokori Mûvelõdési
Ház, Csendes u. 2.

73. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Alkony utca, Fészek utca, Legyezõ utca
2-tõl végig a páros házszámok, Legyezõ utca 1-
21/6-ig a páratlan házszámok, Lõcse utca, Nap-
lemente utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u.
1/A

74. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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, Pil-
langó utca, Rövid utca, Sás utca, Soltész István
utca, Suba utca, Szélsõbokori út,  Tábla utca, Tagló
köz, Tambura utca, Tárogató utca, Teke utca, Te-
nisz utca, Vasutas utca, Vitorlás utca, Zenit utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Kertvárosi Tagintézmény, Könyök u.
1/A

75. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Bártfa utca, Bólyai tér, Bottyán János
utca, Csalitos utca, Derkovits utca, Derû utca,
Dobó I. u., Dobsina utca, Dugonics köz, Dugo-
nics utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András utca,
Galánta utca,  Hadik András utca, Hegyi utca,
Igló utca, Kassa köz, Kassa utca, Kazinczy Fe-
renc utca, Kinizsi Pál utca, Meskó Pál utca,
Petrikovics utca, Prága utca, Verecke utca
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középis-
kola, Szakiskola és Kollégium, Dugonics u. 10-12.

76. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Dália utca, Huszár tér, Viola utca
Szavazóhelyiség címe:  Sója Miklós Görögkato-
likus Óvoda és Általános Iskola, Huszár tér 5.

Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda
Nefelejcs Tagintézmény, Oros telephely, Élet utca
30.

96. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Csengõ utca, Csermely köz, Csermely
utca, Derûs utca, Diós 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
(nem akadálymentesített)

Területe: Búcsú utca, Csengõ köz, Csonkás utca,
Deák Ferenc utca, Diák utca 2-34. páros házszá-
mig, Diák utca 1-21/H páratlan házszámig, Fo-
rint utca, Garas utca, Kecskésdûlõ, Kétház utca,
Kismezõ tanya, Korona utca, Lévai tanya, Ma-
gyarvég utca, Pengõ 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, Csillám
utca, Csurgó utca, Ferde utca, Forgácstanya, Fõ
utca 2-34/I páros házszámig, Fõ utca 1-41. pá-
ratlan 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, Dinnyés utca, Emlék utca, Fõ utca 43-tól
végig páratlan házszámok, Fõ utca 36-tól végig
páros házszámok, Magtár utca, Mogyorós utca,
Ragyogó utca, Vidám utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Is-
kola Herman Ottó Tagintézmény, Fõ u. 60.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
2-ES SZÁMÚ ORSZÁGGYÛLÉSI

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Árok utca 46-56. házszámig, Bethlen
Gábor utca 65-93. házszámig, Bukarest utca, Jó-
zsef 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 Közép-
iskola, Szakiskola és Kollégium, Árok u. 53.

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 Közgaz-
dasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégi-
um, Városmajor u. 4.

28. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Fecske utca, Fürj utca, Galamb utca,
Gém utca, Hímes utca, Kótaji út 2-76. házszá-
mig, Rigó utca, Szalonka utca
Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgaz-
dasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégi-
um, Városmajor u. 4.

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Árvácska utca, Felsõpázsit utca, Felsõ-
pázsit köz, Kapor utca, Kavics utca, Kopogó utca,
Levendula utca, Repülõtér utca, Rozmaring utca,
Sátor utca, Tokaji út páros házszámok
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, Gyön-
gyike utca, Illés utca, Kard utca, Katáng utca, Ki-
kerics utca, Kincs utca, Kincs köz, Koronafürt
utca, Kótaji út 78-tól végig a páros házszámok,
Kótaji út 35-tõl végig a páratlan házszámok, Má-
jusfa utca, Mátyásbokor, Pajzsikafû utca, Pipitér
utca, Százszorszép utca, Szegély utca, Szegély
köz, Szél utca, Sziget utca, Vadalma utca, Vasút
utca, Westsik Vilmos utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona Szõlõskerti Angol Tagintézmény,
Kollégium u. 54.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
1-ES SZÁMÚ ORSZÁGGYÛLÉSI

EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth La-
jos utca 1-77. házszámig, Körte utca, Nyírfa tér
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvo-
da Aranykörte Tagintézmény, Körte u. 39.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Dózsa Gy. utca 22-82. házszámig, Ep-
reskert utca, Ferenc krt. 19-47. házszámig, Nyár
utca, Nyírfa utca, Ószõlõ utca 2-34. házszámig,
Ószõlõ utca 1-61. házszámig, Pazonyi tér, Sar-
kantyú utca
Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium,
Epreskert u. 64.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Ferenc krt. 2-20. házszámig, Ferenc krt.
1-17. házszámig, Homok tér, Homok sor, Sóstói
út 1-5/C házszámig
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközép-
iskola és Szakiskola, Krúdy köz 2.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: András utca, Agyag utca, Belsõ körút,
Dózsa György utca 19-79. házszámig, Géza 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 u.
Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános
Iskola, Vay Ádám krt. 18.

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca 2-
10. házszámig, Dózsa György utca 2-14/D ház-
számig, Dózsa György utca 3-15. házszámig,
Egyház utca, Hõsök tere, Iskola utca, Jókai tér,
Kálvin tér, Mártírok tere, Országzászló tér, Rákó-
czi utca 1-1/B, Rákóczi utca 4., Széchenyi utca
1-3. házszámig, Vay Ádám körút, Zrínyi Ilona
utca, Nagy Imre tér, Szent Miklós tér
Szavazóhelyiség címe: Jókai Mór Református Ál-
talános Iskola, Kálvin tér 13.

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Garibaldi utca 1-63. házszámig, Kodály
Zoltán utca, Krúdy Gyula utca, Ószõlõ utca 36-
106. házszámig, Ószõlõ utca 63-77. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközép-
iskola és Szakiskola, Krúdy köz 2.

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Garibaldi utca 4-42. házszámig, Ifjúság
u., Május 1. tér 1- 8/A-ig folyamatos házszámok,
Ószõlõ utca 108-138. házszámig, Ószõlõ utca
79-97/A házszámig, Sóstói út 17-39. házszámig,
Sóstói út 18/A-38/A házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda
Gyermekmosoly Tagintézmény, Etel köz 13.

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Etel köz 1-9. házszámig, Etel köz 2-20.
házszámig, Ószõlõ utca 140-188/C házszámig,
Ószõlõ utca 99-105. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Eötvös József Gyakorló Is-
kola és Gimnázium, Ungvár sétány 12.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Botond utca végig, Csaló köz 1-15. ház-
számig, Csaló köz 2-8., Honfoglalás köz, Hon-
foglalás utca, Kond utca, Ószõlõ utca 190-196.
házszámig, Ószõlõ utca 107-207. házszámig,
Sóstói út 40-62. házszámig, Sóstói út 41-67. ház-
számig, Tass utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Ungvár sétány 22.

  11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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 Át-
meneti Otthona, Ungvár sétány 22.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Ungvár sétány 2-10/A házszámig, Ung-
vár 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-tõl végig folyamatos házszámok, Ungvár
sétány 1.
Szavazóhelyiség címe:  Jósavárosi Mûvelõdési
Ház, Ungvár stny. 33.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Eperjes utca, Gádor Béla utca 1-19. ház-
számig, Gádor Béla utca 2-14. házszámig, Len-
gyel utca 2-16. és 1-19. házszámig, Schmidt Mi-
hály utca, Tamási Áron utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Ungvár sétány 22.

15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Alpár Ignác utca, Bánki Donát utca,
Bláthy Ottó utca, Czóbel Minka utca, Fehér Gá-
bor utca, Kandó Kálmán utca, Kéry József utca,
Kiss Lajos utca, Lázár Károly utca, 4-es Huszárok
útja, Sipkay Barna utca, Szent-Györgyi Albert
utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Kö-
zépiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: 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. házszá-
mig, Korányi Frigyes utca 60-98. házszámig, Lu-
kács Ödön utca, Makay István utca, Mikecz Kál-
mán utca, Rády József utca, Újmajori út
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Kö-
zépiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Barka utca, Bencs László utca, Fábián
Zoltán utca, Gádor Béla utca 16-66. házszámig,
Gádor Béla utca 21-69. házszámig, Geduly Hen-
rik utca, Jósika Miklós utca, Korányi Frigyes utca
100-290. házszámig, Leffler Sámuel utca, Len-
gyel u. 20-78. házszámig, Lengyel utca 21-73.
házszámig, Vietórisz József utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Ungvár sétány 22.

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Kalevala sétány, Korányi Frigyes utca
71-245. házszámig, Napvirág utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Ungvár sétány 22.

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Csillagvirág utca, Korányi Frigyes utca
4-56. házszámig, Kosbor u., Vadvirág u.
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Kö-
zépiskola és Kollégium, Korányi Frigyes u. 15.

 21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Északi körút 1-27. házszámig, Északi
körút 14-58. házszámig, Tõke utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Is-
kola Kazinczy Ferenc Tagintézmény, Árok u. 17.

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Északi körút 2-12. házszámig, Õz köz,
Õz utca, Újszõlõ utca 11-43. házszámig, Vasvá-
ri 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
(nem akadálymentesített)

Területe: Árok utca 6-34. házszámig, Árok utca
1-35. házszámig, Árok utca 4-42. házszámig,
Búza tér 2-6. házszámig, Búza tér 1-7/B házszá-
mig, 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 Is-
kola 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. ház-

számig, Búza utca 2-32. házszámig, Búza utca
1-19. házszámig, Mezõ utca 3-43. házszámig,
Pacsirta utca, Rákóczi utca 3-21. házszámig,
Rákóczi utca 33-51. házszámig, Rákóczi utca 8-
54. házszámig, Síp utca, Új utca 2-34. házszá-
mig, Új utca 1-35/C házszámig, Víz utca
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvo-
da, Búza u. 7-17.

26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Ferenc krt. 22-28. házszámig, Krúdy
köz, Sóstói út 7/A, 7/B, 7/C, 7/D, 7/E, 7/F, 7/G
lépcsõházak, Sóstói út 10., 12/A, 12/B, 12/C, 12/
D lépcsõházak, Sóstói út 13., 14., 14/A, 15. ház-
számok
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Zelk Zoltán Angol és Német
Nyelvû Tagintézmény, Krúdy Gyula u. 29.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Holló utca, Vasvári Pál utca 5-71. ház-
számig
Szavazóhelyiség címe: Apáczai Csere János Gya-
korló Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetok-
tatási Intézmény, Erdõ sor 7.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Kótaji út 1-33. házszámig, Stadion utca,
Vasvári Pál utca 73-tól végig a páratlan  házszámok
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda
Napsugár Tagintézmény, Stadion u. 32/A

 30. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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: Debreceni Egyetem Egész-
ségügyi Kar, Sóstói út 2-4.

31. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Bernstein Béla tér, Dob utca, Dohány
utca 2-2/B házszámig, Erdõ sor 2. házszám, Kos-
suth L. utca 2-tõl végig a páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Debreceni Egyetem Egész-
ségügyi Kar, Sóstói út 2-4.

32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Állomás utca, Anna utca, Avar utca, Be-
tekints utca, Berenát utca, Borbála utca, Cserép
utca, Erdész utca, Erdõalja utca, Erika utca, Far-
kas utca, 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, Szi-
várvány utca 97-tõl végig a páratlan házszámok,
Szivárvány utca 98-tól végig a páros házszámok,
Szódaház utca, Tamás utca, Venyige utca, Vidra
utca, Zsuzsanna utca
Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L.
stny. 15.

33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Árnyas utca, Blaha Lujza sétány, Csiha
Kálmán utca, Csónak utca, Fürdõház tér, Fürdõ
köz, Fürdõ utca, Jupiter utca, Kemecsei út, Majá-
lis utca, MÁV 340. vasúti õrház, Merkur utca,
Sóstói út 66-tól végig a páros házszámok, Sóstói
út 77/A, Szindbád sétány, Szivárvány u. 2-86-ig
a páros házszámok, Szivárvány u. 1-87-ig a pá-
ratlan házszámok, Vénusz utca, Zápor utca, Zi-
vatar utca, Zsák utca
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyháza-Városi Re-
formátus Egyházközség „Kálvineum” Idõsek Ott-
hona, Nyíregyháza, Kemecsei út 28.

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Álmos utca, Attila utca, Bálint utca, Bea
utca, Bíbic utca, Csaba utca, Csillagfény 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 Át-
meneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintézmény, Ig-
rice u. 6.

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Asztalos utca, Bojtorján utca, Bozót
utca, Búzakalász sor, Búzakalász utca, Cseresz-
nyés utca, Csillagpázsit utca, Csiszár utca, Csiz-
madia utca, Feketedûlõ, Fenyves tanya, Gábor
utca, Gábor köz, Hadobás köz, Hadobás sor,
Hadobás utca, Hármas tanya, Határ utca, Jácint
utca, János utca, Kékfestõ utca, Kékfestõ köz, Kép-
író utca, Keselyûs I. dûlõ, Keselyûs II. dûlõ, Kese-
lyûs utca, Keselyûs zug, Keselyûs sor, Korsó utca,
Ködmön utca, Kulacs utca, Krizantém utca,  Lep-
ke utca, Lugas utca, Mihály utca, Pereces utca,
Péter utca, Posta utca,  Ricsadûlõ, Rókadûlõ, Sö-

vény utca, Szajkó utca, Szérûskert utca, Temetõ
utca, Temetõ köz, Téglavetõ utca, Tisztesfû utca,
Varjú utca, Vöröscsillag tanya
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintézmény, Ig-
rice u. 6.

36. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Aranykalász sor, Inda utca, Inda köz,
Jánoshegy lakópark, Muskotály utca, Muskotály
köz, Nyírség utca, Nyírség köz
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium
és Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekek Át-
meneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintézmény, Ig-
rice u. 6.

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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
(nem akadálymentesített)

Területe: Bakcsó utca, Borostyánkõ utca, Csalo-
gány köz, Csalogány utca, Ezüstkalász utca, Fü-
lemüle sor, Gulyás Pál utca, Gulyás Pál köz, Jáz-
min köz, Jázmin utca, Kertész utca, Kócsag utca,
Mogyoró utca, Seregély utca, Sóstóhegyi út, Sós-
tóhegyi köz, Szellõ utca, Szerkõ utca, Szikes utca,
Tüskevár utca, Vadász utca
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda
Nyitnikék Tagintézmény, Jázmin u. 10.

44. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Bessenyei tér, Bethlen Gábor utca 12-
84. házszámig, Malom köz, Malom utca, Sza-
bolcs utca, Széchenyi utca 2-50. házszámig és
Széchenyi utca 5-45. házszámig, Színház utca,
Tûzoltó utca, Vasgyár utca, Vörösmarty köz, Vö-
rösmarty tér, Vörösmarty utca
Szavazóhelyiség címe: Zrínyi Ilona Gimnázium
és Kollégium, Széchenyi u. 29-33.

45. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Csipke köz, Csipke utca, Kereszt utca,
Kígyó utca, Kürt utca, Szarvas utca 2-46. házszá-
mig, Szarvas utca 1-43. házszámig, Virág köz,
Virág utca 2-46. házszámig, Virág utca 1-39. ház-
számig
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli
Óvoda, Kereszt utca 8.

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-tõl végig a pá-
ros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális
Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógype-
dagógiai 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 út 24-
46. házszámig, Deák Ferenc út 21-41. házszá-
mig, Ér utca, Jósa András utca 2-14. 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: Állomás tér, Arany János utca 28-70.
házszámig, Arany János utca 1-33. házszámig,
Báthory utca, Deák Ferenc út 4-22. és 1-19. ház-
számig, Kiss Ernõ utca 26-50. és Kiss Ernõ utca
23-49. házszámig, Madách Imre utca, Népkert
utca, Petõfi utca
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális
Szakiskola, Általános Iskola és Egységes Gyógy-
pedagógiai Módszertani Intézmény, Madách utca
13.

49. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Toldi utca 56-62. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, Vécsey
köz 27.

50. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Toldi utca 30-54/A házszámig, Toldi utca
35-83. házszámig, Vécsey utca 24-48. házszá-
mig, Vécsey utca 17-27. házszámig
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli
Óvoda Kincskeresõ Tagintézmény, Árpád u. 52-
58.

51. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Árpád utca 52-tõl végig a páros ház-
számok, Árpád utca 73-tól végig a páratlan ház-
számok, Damjanich utca, Huszár sor, Lehel utca,
Móricz Zsigmond utca 2-58. házszámig, Simai
út 1-9. folyamatos házszámok, Toldi utca 85-tõl
végig a páratlan házszámok
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 út 43-tól végig a páratlan házszámok,
Deák Ferenc út 48-tól végig a páros házszámok,
Jósa András utca 16-tól végig a páros házszámok,
Szarvas utca 51-tõl végig, Toldi utca 90-tõl végig
a páros házszámok, Vécsey köz, Vécsey utca 2-
22-ig a páros házszámig, Vécsey utca 1-15/B
páratlan házszámig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola, Virág u. 65.

53. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Móricz Zsigmond utca 25-tõl végig a
páratlan házszámok, Toldi utca 64-84. házszá-
mig
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola Vécsey Károly Tagintézmény, Vécsey
köz 27.

54. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Akácfa tér, Akácfa utca, Gólya utca, Gó-
lya zug, Móricz Zsigmond utca 1-23. házszámig,
Salétrom köz, Szarvas utca 48-126. házszámig,
Tompa Mihály utca, Virág utca 48-tól végig a
páros házszámok, Virág utca 41-tõl végig a pá-
ratlan házszámok, Zöldfa utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általá-
nos Iskola, Virág u. 65.

55. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Béla utca, Bocskai utca 1-217. házszá-
mig, Eötvös utca, Forgó utca, Gimnázium köz,
Inczédy sor 6-26-ig a páros házszámok, Inczédy
sor 1-13/B-ig a páratlan házszámok, Közép utca,
Luther tér, Luther utca, Sas utca, Szent István utca
Szavazóhelyiség címe: Evangélikus Kossuth La-
jos 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 Mi-
hály 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, Csák-
tornya utca, Tarpai Márton utca, Táncsics Mihály
utca, Tükör utca, Zenta utca, Zimony utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda,
Kert köz 8.

61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Család utca 2-100. házszámig, Család
utca 1-51/A házszámig
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Csa-
lád u. 11.

62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Béri Balogh Ádám utca, Család utca
104-tõl végig a páros házszámok, Család utca 53-
tól végig a páratlan házszámok, Czelder Orbán
utca, Dobos András utca, Futó utca, Futó köz,

Gábor Áron utca, Gál Ambrus utca, Gárdonyi
Géza utca, Hajdú utca, Henger sor, Ilonatanya,
Jávorka Ádám utca, Kantár utca, Kengyel utca
(Kõlapos), Korhánydûlõ, Mányoki Ádám utca,
Mérleg utca, Mikes Kelemen utca, Nád utca,
Pazonyi út, Ráday Pál utca, Than Mór utca, Thö-
köly Imre utca, Újerõ utca (Kõlapos), Viktória köz
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Közép-
iskola, Szakiskola és Kollégium Faipari Tanmû-
hely, Henger sor 8.

63. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 1-4. folyamatos ház-
számok, Semmelweis utca páros oldala
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Fazekas János tér 8.

64. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 5-10. folyamatos ház-
számok
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvo-
da Margaréta Tagintézmény, Fazekas János tér
14.

 65. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 11-15. folyamatos ház-
számok, Jelvény utca, Lobogó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Fazekas János tér 8.

66. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 23-tól folyamatos ház-
számok, Törzs utca 58-tól végig a páros házszá-
mok
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Fazekas János tér 8.

67. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

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 a páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium,
Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium, Csa-
lád u. 11.

68. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Sarló utca, Szalag utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Fazekas János tér 8.

69. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Fazekas János tér 16-20. folyamatos ház-
számok
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola, Fazekas János tér 8.

78. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Bimbó utca, Bogyó utca, Csáki István
utca, Gerliczki Mihály utca, Gomba utca, Gyûrû
utca, Háromszék utca, Huszka Jenõ utca, Kapi-
tány utca, Káplár utca, Keleti Márton utca, Kosz-
tolányi Dezsõ utca, Lehár Ferenc utca, Orosi út,
Õrmester utca, Puszpáng utca, Semmelweis utca
páratlan oldala, Sport utca, Tarcsai István utca,
Thököly Imre tér, Titel utca, Tüzér utca, Vandlik
Márton utca, Vértanúk útja
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyházi Városüzemel-
tetõ és Vagyonkezelõ Kft., Tüzér u. 2-4.

79. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Alvég utca, Csemete köz, Csemete utca,
Csikós utca, Debreceni út 100-200. páros ház-
számig, Debreceni út 95-183/A-ig a páratlan ház-
számok, Délibáb utca, Építõ utca, Hegedû utca,
Kéményseprõ utca, Kilátó utca, Kilátó zug, Kul-
csár utca, Lapály utca, Mohács utca, Nyereg utca,
Ostor utca, Patkó utca, Szerén utca, Tábor utca,
Tallér utca, Tallér köz, Tünde utca 2-18. páros ház-
számok, Tünde utca 1-11/B páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli
Óvoda Manóvár Tagintézmény, Tünde u. 2.

80. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Alsópázsit utca, Bor 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: Északi 1. utca, Debreceni út 202-tõl vé-
gig a páros házszámok, Debreceni út 131-tõl vé-
gig a páratlan házszámok, Fény utca, Folyóka
utca, Füredi utca, Gömb utca, Gyík utca, Kisdió-
fa utca, Kistelekibokori út, Szalma utca, Szüret
utca, Tövis utca, Vaskapu utca
Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete, Koszorú u. 10.

82. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Domb utca, Koszorú utca, Lejtõ utca,
Lombkorona utca, Lombkorona köz, Lovag utca,
Matróz utca, Százados utca, Szeder utca, Szõlõ-
szem utca, Vércse utca, Vincellér utca, Tégla utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda
Koszorú úti Telephely, Koszorú u. 10.

87. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Bazsalikom utca, Bazsalikom köz, Bo-
dza utca, Bóbita utca, Fonó utca, Kökény utca,
Margaretta utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

88. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Nárcisz utca, Nárcisz köz, Pipacs utca,
Pitypang utca, Szíjgyártó utca, Szûrszabó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

89. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Alma utca, Bognár utca, Gesztenye utca,
Haladás utca, Ipari utca, Kerékgyártó utca, Kõ-
mûves utca, Lajtos utca, Mandula utca, Málna
utca, Molnár utca, Takács utca, Tímár utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Is-
kola Petõfi Sándor Tagintézmény, Alma u. 70.

90. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Borivó utca, Csárda utca, Hajó utca, Ha-
rangozó utca, Kacagó utca, Kalapos utca, Laka-
tos utca, Lakatos köz, Mazsola utca, 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, Kamilla utca, Kállói út 16-tól
végig a páros házszámok, Kállói út 73-tól végig a
páratlan házszámok, Lászlócseredûlõ, Míves
utca, Pitvarkert utca, Pásztor utca, Pásztor köz,
Rezeda köz, Rezeda utca, Rezeda zug, Számadó
utca, Számadó köz, Szitakötõ utca, Tünde köz,
Tünde utca 25-tõl végig a páratlan házszámok,
Tünde utca 30-tól végig a páros házszámok, Zöld-
mezõ utca, Zsálya utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda
Százszorszép Tagintézmény, Kállói út 109/A

92. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Agár utca, Apadó utca, Arató utca, Bár-
sony utca, Bernáthegyi utca, Borsos utca, Boxer
utca, Bögre utca, Cirbolya utca, Dalmata utca,
Dióliget utca, Dobermann 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, 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.

93. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Babér utca, Barzó utca, Borsószer utca,
Borostyán utca, Ékes utca, Füzes utca, Hanga
utca, Kincskeresõ 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 Ke-
reskedés, Orosi út 41.

94. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(akadálymentesített)

Területe: Bükkfa utca, 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-tól végig a
páros  házszámok, Nyíregyházi út 19/B-tõl végig
a páratlan házszámok, Pirkadat utca, Szamóca
utca, Szamóca köz, Szamóca zug, Tiszafa utca,
Zsurló utca, Vásárosnaményi út
Szavazóhelyiség címe: Trans-Vidia Kft., Nyíregy-
házi út 19.

95. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
(nem akadálymentesített)

Területe: Cifrafa sor, Diák utca 34/A-tól végig a
páros házszámok, Diák utca 23-tól végig a pá-
ratlan házszámok, Élet utca, Fényes utca, Kamra
utca, Leveleki utca, Leveleki köz, Meggyes utca,
Mosoly utca, Nyíregyházi út 2-6/A-ig páros ház-
számok, Nyíregyházi út 1-19/A-ig a páratlan ház-
számok, Szarkaláb utca,  Szerény utca, Szív utca,
Vidor utca
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2019. MÁJUS 26. NAPJÁRA KITÛZÖTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN

A SZAVAZÓKÖRI BEOSZTÁST ÉRINTÕ VÁLTOZÁSOKRÓL

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarország köztársasági elnöke az Európai Parlament
tagjainak 2019. évi választását 2019. május 26. napjára
(vasárnapra) tûzte ki.

A szavazással kapcsolatban Nyíregyháza Megyei Jogú
Városban a szavazóköri beosztásban történt alábbi válto-
zásokra hívom fel a figyelmet:

1./ A szavazóköri beosztásban a 33. számú szavazókör
szavazóhelyiségének címe az alábbiak szerint változott:

A szavazókör címe a Hotel Dzsungel Nyíregyháza, Blaha
L. sétány 15. szám alól a Nyíregyháza-Városi Református
Egyházközség „Kálvineum” Idõsek Otthona Nyíregyháza,
Kemecsei út 28. szám alá került át.

A 33. számú szavazókörhöz tartozó utcák:
Árnyas utca, Blaha Lujza sétány, Csiha Kálmán utca, Csó-

nak utca, Fürdõház tér, Fürdõ köz, Fürdõ utca, Jupiter utca,
Kemecsei út, Majális utca, MÁV 340. vasúti õrház, Merkur
utca, Sóstói út 66-tól végig a páros házszámok, Sóstói út
77/A, Szindbád sétány, Szivárvány u. 2-86-ig a páros ház-
számok, Szivárvány u. 1-87-ig a páratlan házszámok, Vé-
nusz utca, Zápor utca, Zivatar utca, Zsák utca.

A felsorolt utcák választópolgárai tehát – a Nemzeti
Választási Iroda által már korábban kiküldött értesítõ sze-
rint – a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idõsek Otthona Nyíregyháza, Kemecsei út
28. szám alatti szavazóhelyiségben szavazhatnak.

2/a. A szavazóköri beosztásban a 78. számú szavazó-
körbõl a Czuczor Gergely utca, a Dandár utca, a Kállói út
2-14. és a Kállói út 1-71. házszámok, a Kõrösi Csoma Sán-
dor utca, a Mikszáth Kálmán utca, a Nagyvárad utca és a

Zászlós utca az újonnan kialakított 101. számú szavazókör-
be kerültek át.

Ezen utcák választópolgárai tehát a korábbi választások-
tól eltérõen nem a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyon-
kezelõ Kft., Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatt szavazhat-
nak, hanem – a Nemzeti Választási Iroda által már koráb-
ban kiküldött értesítõ szerint – a 101. számú szavazókör új
szavazóhelyiségében, amely:

Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, Nyír-
egyháza, Czuczor Gergely utca 2.

2/b. A 78. számú szavazókörbõl a Szitakötõ utca a 91.
számú szavazókörbe került át.

Így a Szitakötõ utca választópolgárai a korábbi választá-
soktól eltérõen nem a Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Va-
gyonkezelõ Kft., Nyíregyháza, Tüzér u. 2-4. szám alatt sza-
vazhatnak, hanem – a Nemzeti Választási Iroda által már
korábban kiküldött értesítõ szerint – a 91. számú szavazó-
kör szavazóhelyiségében, amely: Tündérkert Keleti Óvoda
Százszorszép Tagintézmény, Kállói út 109/A

3/a. A szavazóköri beosztásban a 79. számú szavazókör-
bõl a Lujza utca, a Mozsár utca és a Tünde utca területébõl
a 13-23. és a 18/1-28. házszámok az újonnan kialakított 101.
számú szavazókörbe kerültek át.

Így ezen utcák választópolgárai a korábbi választásoktól
eltérõen nem a Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tag-
intézmény, Nyíregyháza, Tünde u. 2. szám alatt szavazhat-
nak, hanem – a Nemzeti Választási Iroda által már koráb-
ban kiküldött értesítõ szerint – a 101. számú szavazókör
szavazóhelyiségében, amely:

Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, Nyír-
egyháza, Czuczor Gergely utca 2.

3/b. A 79. számú szavazókörbõl a Tünde utcából a 25.
házszámtól a páratlan házszámok, és a 30. házszámtól a
páros házszámok a 91. számú szavazókörbe kerültek át.

Így ezen utcák választópolgárai a 91. szavazókör sza-
vazóhelyiségében szavazhatnak, amely:

Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagintézmény,
Kállói út 109/A.

4.) A fenti módosításokkal Nyíregyházán egy új, 101.
számú szavazókör került kialakításra, amelyhez az alábbi
utcák tartoznak:

Czuczor Gergely utca, Dandár utca, Kállói út 1-71. és
a Kállói út 2-14. házszámok, Kõrösi Csoma Sándor utca,
Lujza utca, Mikszáth Kálmán utca, Mozsár utca, Nagyvá-
rad utca, Tünde utca 13-23. és 18/1-28. házszámok, Zász-
lós utca.

Ezen utcák választópolgárai – a Nemzeti Választási Iro-
da által már korábban kiküldött értesítõ szerint – a Tün-
dérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintézmény, Nyíregy-
háza, Czuczor Gergely utca 2. szám alatt szavazhatnak.

A szavazóköri beosztás egyéb tekintetben nem válto-
zott.

Felhívom továbbá a választópolgárok figyelmét, hogy
az, aki nem kapta meg az értesítõt, vagy ha az megsem-
misült vagy elveszett, feltétlenül keresse meg a Nyíregy-
házi Helyi Választási Irodát (Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
szám) új értesítõ igénylése céljából.

Nyíregyháza, 2019. május 14.

Dr. Szemán Sándor
a Helyi Választási Iroda vezetõje

KITELEPÍTETTEKRE
EMLÉKEZTEK

A Felvidékrõl Magyarországra telepítettekre emlékez-
tek szombaton, Nyíregyházán a Felvidék 1947 Egyesület
szervezésében. A résztvevõk megkoszorúzták a Városhá-
za falán lévõ emléktáblát, majd az Északi temetõben, a
hátsó ravatalozónál található síremléknél, a kitelepítettek
tiszteletére állított emlékmûnél mondtak el egy imát.

SZÍNHÁZI-MÚZEUMI EGYÜTTMÛKÖDÉS

Az Év Múzeuma lett a Jósa András Múzeum. Fennállá-
sának 150. esztendejében, a Seuso-kincsek és a „Mun-
kácsy 50” kiállítás olyan látogatottságot hozott a közgyûj-
teménynek, mely kivívta a szakma elismerését is. A cí-
met 35 pályázó intézmény között nyerte el a nyíregyházi
múzeum.

A jubileumi évben megjelent hét tudományos kötet,
idõszaki és kamaratárlatok, konferenciák, illetve egyéb ren-
dezvények méltán állították a figyelem középpontjába a
Jósa András Múzeumot nemcsak a régióban, de az ország-
ban is. Egy új lépés a Móricz Zsigmond Színházzal kötött
együttmûködési megállapodás, mely a 19. ebben a sor-
ban. Ennek is egyik jelentõs eleme, hogy kölcsönösen 10
százalék kedvezményt adnak a partnerintézmények láto-
gatóinak.

– Több hónapon keresztül készítettük elõ ezt a megál-
lapodást. Sikerült egy nagyon jó feltételeket biztosító szer-
zõdést létrehoznunk. A lényege az, hogy a programjaink,
rendezvényeink propagálásában egymást segítjük. Nem-
csak a Facebookon, interneten keresztül, hanem saját in-
tézményeinkben is. A színháznak négy, a múzeumnak
három intézménye van, tehát mindenütt fogjuk egymás
rendezvényeit propagálni – hangsúlyozta dr. Rémiás Ti-
bor, a Jósa András Múzeum igazgatója.

Érinti mindez a színház, a jegyiroda, a szabadtéri színpad,
illetve a Bencs Villa felületeit, valamint a Jósa András Múze-
umot, a Kállay Gyûjteményt és a Sóstói Múzeumfalut.

MINDEN HÓNAPBAN „MEGJELÖLIK”
AZ ELÕADÁSOKAT

A Móricz Zsigmond Színház minden hónap hetedikéig
megjelöli azokat az elõadásokat, melyekre érvényes az

említett kedvezmény. Kirják Róbert elismeréssel adózott
a múzeum állandó kiállításai miatt, hiszen az ottani szak-
emberek rendezték be a Bencs Villa 1900-as évek elejé-
nek hangulatát idézõ termeket. Az ügyvezetõ igazgató
szerint három területen fogalmazható meg az együttmû-
ködés lényege.

– Az egyik a Bencs Villa, itt a fõ kiállítás a Bencs-kiállí-
tás, illetve  eseti, alkalmi kiállítások. A színház és a múze-
um marketingrendszerének összehangolása, együttmûkö-
dése, különbözõ programokra kedvezmények biztosítá-
sa, valamint a Lázár Ervin program, amelyben minden
gyerek évente egyszer színházba fog látogatni. Egy szín-
házat követõ múzeumlátogatás van terveink szerint a prog-
ramban – fogalmazott a Móricz Zsigmond Színház ügy-
vezetõ igazgatója.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Tirpák György és Szilvási István önkormányzati képvise-
lõk is koszorúztak az Északi temetõben

A Benes dekrétumok következtében, aki magyarnak
született, de Csehszlovákiában élt, megfosztották állam-
polgárságától, vagyonát elkobozták, és közülük kétszázez-
ret erõszakkal kitelepítettek. Kilencvenezret Csehország-
ba az elûzött szudétanémetek helyére, száztízezret pedig
a mai Magyarországra. Rájuk emlékeznek minden év
májusában Nyíregyházán.

ELHUNYT KISS VENDEL
Kiss Vendelt, megannyi megemlékezés fõszervezõ-

jét, egykoron gyermekként, 12 évesen telepítettek át szü-
leivel együtt a Nyírségbe 1947-ben. Áldozatos munká-
jával élete során azon dolgozott, hogy összefogja a vele
hasonló sorsú embereket és méltó emléket állítson a
kitelepítetteknek. A Felvidék Egyesület alapítója és egy-
kori titkára volt éveken keresztül. Áprilisban hunyt el.

EGYMÁS LÁTOGATÓIT SEGÍTIK KEDVEZMÉNYEKKEL
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KÜLÖNBUSZ ÉS ZARÁNDOKVONAT INDUL NYÍREGYHÁZÁRÓL
A CSÍKSOMLYÓI PÁPALÁTOGATÁSRA

Még ez év elején a Szentszéki Sajtóiroda közzétette,
hogy Õszentsége, Ferenc pápa, elfogadva Románia elnö-
kének, az állami hatóságoknak és a romániai katolikus
egyháznak a meghívását, apostoli látogatást tesz az or-
szágban május 31-étõl június 2-áig. Az eseményt óriási
biztonsági intézkedések kísérik majd – csakúgy, mint
1991-ben Nyíregyházán és Máriapócson –, hiszen töme-
geket várnak.

Ferenc pápa csíksomlyói látogatása június 1-jén lesz.
11 óra 30 perckor tart szentmisét, amelyre több mint 110
ezren regisztráltak. Õk a biztonsági zónából követhetik
a szentmisét, viszont a szervezõk arra buzdítják a híve-
ket, hogy regisztrálás nélkül is vegyenek részt a szertar-
táson, hiszen nekik is lesz helyük, a biztonsági területen
kívül. A zarándokok többsége, hozzávetõleg 33 ezren,
gyalog érkeznek majd. De lesznek, akik vonattal – 25
ezren –, buszokkal – 25 ezren –, valamint biciklikkel és
motorkerékpárokkal több mint félezren. A szervezõk
közleménye szerint a zarándokok nagy része Románia
területérõl érkezik a látogatásra, de Magyarországról –
Nyíregyházáról is – és a Kárpát-medence más országai-
ból is várják a híveket.

A VÁROSBÓL LEGALÁBB SZÁZAN
SZERVEZETT ÚTTAL

A Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya-társszékesegy-
ház szervezett buszos és vonatos utazásokra hívja a híve-
ket. Mint megtudtuk, az elõbbire már nem lehet jelent-
kezni, az utóbbira viszont még van néhány szabad hely,
ugyanis minden idõk leghosszabb zarándokvonatát indít-

1991-BEN NÁLUNK IS JÁRT A PÁPA

A romániai pápalátogatással már hetek óta foglalkozik
a világsajtó. Így volt ez 1991 augusztusában is, amikor II.
János Pál pápa Nyíregyházára és Máriapócsra látogatott.
Hatalmas tömeg fogadta a Kossuth utcán, sokan hama-
rabb kimentek, hogy helyet foglaljanak az elsõ sorokban,
de voltak, akik a 14 emeletes tetejérõl nézték a pápamobil
útját.

– Fotóriporterként megörökíthettem a pápa elsõ lépé-
seit Nyíregyházán. A stadionban szállt le a gépe. Emlék-
szem, hogy Mádi Zoltán akkori polgármester és Keresztes
Szilárd megyés püspök fogadta. Rajtuk kívül csak mi vol-
tunk ott hárman fotósok és persze rengeteg õr. Csak ko-
moly biztonsági ellenõrzést követõen léphettünk be az üres
stadionba, még a pápa érkezése elõtt, ott az õrök szeme
láttára kellett befûznöm a filmet is a fényképezõmbe –
emlékezett vissza Csutkai Csaba, akinek köszönjük exk-
luzív fotóit.

A PILLANAT MEGHATÁROZÓ ÉLMÉNYE

– Visszatekintve idõben már távolinak tûnik a huszon-
nyolc évvel ezelõtti máriapócsi pápai liturgia. Papi lé-
tem szempontjából ez talán nem sok idõ, mégis a szol-
gálatok sokfélesége rengeteg pozitív és negatív élmény-
ben részesített. Nagyvárosi, irodai, induló egyházköz-
ség, nagy hagyományú nagy egyházközség, néhány száz
fõs közösség és tanárság, most újra nagyvárosi papság.
Minden olyan helyzetben, ahol szorongattatva éreztem
magam az emberi képesség és az alkalmasság kérdésé-
ben, megjelent és megjelenik bennem az az élmény, amit

a szentatya mellett éreztem azon a bizonyos máriapócsi
liturgián – emlékezett vissza Kruppa Levente görögka-
tolikus pap, aki egykoron Nyíregyházán szolgált. – Sok
és komoly elõkészület volt szükséges. Az akkor felsza-
baduló határon túli közösségek zarándoklata miatt ko-
moly veszélyeztetettséget jeleztek a felelõs szervezõk. A
nyugtalanság és az idegesség a legtöbb embert meghatá-
rozta, s engem sem hagyott érintetlenül. A kezdõ áldás

ja el Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói szentmiséjére
a MÁV-Start Zrt. és a Misszió Tours utazási iroda. Szom-
bathelyrõl május 31-én indul a Boldogasszony zarándok-
vonat, amelyet Budapesten kapcsolnak össze a Pécsrõl,
Püspökladányban pedig a Nyíregyházáról, Debrecenbõl
érkezõ szerelvénnyel. A vonat június elsején hajnalban
érkezik meg Csíksomlyóra. A zarándokok részt vesznek
Ferenc pápa latin nyelvû szentmiséjén, majd a vonat este
indul vissza Magyarországra.

MÁR CSAK UTOLSÓ HELYEK

– Nagy az érdeklõdés, 1100 fõs, 17 kocsis zarándokvo-
nattal és hat busszal (300 fõ) indulunk majd Csíksomlyóra,
a pápalátogatásra – tudtuk meg a Misszió Tours utazási
irodától. – Már csak az utolsó helyekre lehet jelentkezni.
Eddig a legfiatalabb résztvevõnk 6 éves, a legidõsebb pe-
dig 80 fölötti. Sokan érkeznek Nyíregyházáról is. Velünk
tartanak papok, kispapok, egyetemi hallgatók, de a vona-
ton lesz Orosz Atanáz püspök úr is. A vonat maga tulaj-
donképpen zarándoklatra lesz átalakítva. A síneken uta-
zó templomnak, kápolnának is nevezett vonaton gyónás-
ra is lesz lehetõség, a zarándoklatra közös énekkel, imád-
sággal készülünk fel. Már maga a vonat is nagyon látvá-
nyos, biztosak vagyunk abban, hogy sokan kijönnek majd
integetni is. Aki még szeretne csatlakozni a zarándokvo-
nathoz, az a következõ weboldalon keresztül érdeklõd-
het: www.missziotours.hu.

torokszorító pillanataiban mindannyiunk görcsös közös-
ségében a szentatya ott állt középen, kezében a püspöki
gyertyákkal, s krisztusi nyugalommal várta, hogy befeje-
zõdjön a kórus éneke, s áldásával megkezdõdjön a
szertartás. Azt a nyugalmat és azt a békét, a legfõbb püs-
pök tekintetének a szelídségét csak közelrõl lehetett érez-
ni igazán. Ezt a pillanatot, ha akarnám sem tudnám kitö-
rölni emberi és papi életembõl. Attól a pillanattól végte-
len nyugalom költözött belém, s aggódás nélkül, a szent-
atyával imádkozva végeztem a liturgia diakónusra sza-
bott részeit. Amikor a további években meg kellett tapasz-
talnom a pap jelenléte és szolgálata körül megjelenõ fe-
szültségeket, rendszeresen felébredt bennem ez a nyuga-
lom, és segített, hogy a sokszor tömegek tekintetével kí-
sért szertartásokat megfelelõ méltósággal, és az odafigye-
lõket is békességre indítva végezzem. Amit kezdõként még
alig tudhat az ember, azt a pápa szavak nélkül is tanúsí-
totta: hitbeli és erkölcsi küzdelmeink, valamint tanúságot
tenni akaró vallásos tevékenységeink mögött minden eset-
ben ott áll az Isten segítõ kegyelme, s ez minden idõben
és minden helyen alapja a békességnek, a nyugalomnak
és a nem e világi értelemben vett sikernek.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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SZILÁGYI TIBOR RENDEZÉSE A RÓZSAKERTBEN

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Május 18., szombat 11.00 Bob herceg, Bérletszünet, Nagyszínpad

19.00 Bob herceg, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad
19.30 Mi és õk – Orlai Produkciós Iroda, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Május 20., hétfõ 19.30 A boldogság (h)arcai – Jenei Judit önálló estje, Bérletszünet, MÛvész Stúdió

Május 21., kedd 17.30 Többszemközt – Grecsó Krisztiánnal, Bérletszünet, Bencs Villa
19.00 Bob herceg, Benczúr bérlet, Nagyszínpad
19.30 A manó, Simor kombinált és kamara bérlet, Krúdy Kamara

Május 22., szerda 19.00 Bob herceg, Szigligeti bérlet, Nagyszínpad
19.30 A manó, Bérletszünet, Krúdy Kamara

Május 23., csütörtök 19.00 Bob herceg, Hevesi bérlet, Nagyszínpad

Nyitott ablakot dönget, aki szeretné megnézni a Nyi-
tott ablak címû vígjátékot, hiszen Szilágyi Tibor rende-
zésében a Veszprémi Petõfi Színház társulata adja elõ a
Zenés VIDOR Nyár versenyprogramjában a Rózsakert
Szabadtéri Színpadon.

A július 6-án színre kerülõ produkcióról a Kossuth-dí-
jas színész-rendezõt kérdeztem.

– Ezt a darabot több mint 21 éve megrendeztem már a
veszprémi színházban Vándorfi Lászlónak, az akkori igaz-
gatónak a felkérésére. Nagy sikere volt. Oberfrank Pál, a
jelenlegi igazgató azzal bízott meg, hogy állítsam ismét
színpadra a mûvet, ami most, 21 évvel késõbb jobban si-
került, mint az elõzõ – mondta Szilágyi Tibor a rá jellem-
zõ humorral. – Bár Nóti Károly többnyire zenés vígjátéko-
kat írt, de komoly társadalom-
kritikát is tartalmaznak ezek a
mûvek. Gondoljunk csak a
Hippolyt, a lakájra, amelyik-
ben a szemétszállításon meg-
gazdagodott Schneider az
arisztokratákat utánozva lakájt
fogadott fel, holott még késsel-
villával enni sem tudott. A
Nyitott ablak címû darabban
a kisváros polgármestere min-
dent elkövet, hogy egy kato-
nai egység telepedjen meg
Szerdahelyen, így szeretne
ugyanis szert tenni egy „had-
seregre”. Csakhogy a katonák
megjelenését követõen õrületes konfliktusok születnek. A
nyitva hagyott ablakokon beszöknek a cselédlányokhoz,
így a polgármesterék szakácsnõjéhez is, aminek baba lesz
a következménye. A város vezetõje kifelé erkölcscsõsz.
Nagy erõkkel keresik az apát, amibõl sok komikus hely-
zet adódik. Kiderül a hadseregrõl, hogy minél magasabb
pozíciót tölt be valaki, annál alkalmatlanabb a feladatára.

TÖBB MINT SZÁZ FILMBEN JÁTSZOTT

Mint elmondta, roppant tehetséges fiatal színészek is
játszanak az elõadásban – köztük egyetemi hallgatók.
Novotnyt, a bakát, aki bajtársát az apaság vállalásától akar-
ja megmenteni, de mindent és mindenkit összekever, Gaál
Attila Csaba alakítja, a polgármestert Nyirkó István, a fe-
leségét Varga Szilvia és Módri Györgyi felváltva hozza; a
lányuk Széles Flóra, a megesett Mariska Bori Réka, Erzsi
Dér Mária, a hadnagy pedig Lukács Dániel. Nagy zene-

kar kíséri a színészeket, akik remek dalokat énekelnek. A
hamarosan 54. évadát kezdõ Szilágyi Tibor nemcsak ren-
dez, de sok darabban játszik is az ország jónéhány teátru-
mában. Az elõzõ évtizedek alatt közel 200 szerepet, zö-
mében fõszerepet alakított, s filmjeinek a száma is megha-
ladja a százat. Egyik legnagyobb sikerének tartja a Deficit
címû Csurka István-darabban nyújtott alakítását. A 600 sze-
mélyes Pesti Színházban 387-szer játszotta. Ahogy szokta
mondani: „Ennyi rokonom nincs.” Ráadásul ezt a mûvet
meg is rendezte Zentán. Filmek terén is roppant széles a
spektrum a Hideg napoktól az Üvegtigrisig. A híres rendõr-
kutyáról, Kántorról készült hatrészes bûnügyi televíziós so-
rozatot máig gyakran vetítik. Névrokonok lévén én sem
hagyhattam ki, hogy ne érdeklõdjek a forgatásról.

„MAGÁN NÕTTEM FEL”

– Sátori Géza fõhadnagyot, a „kisfõnököt” játszottam
benne – válaszolta. – Nagyon érdekes, hogy akkor ugyan
még nem ismertem, de a feleségem lánykori neve dr. Sátori
Anna. Kántort egy Tuskó nevû kutya „játszotta”. A Bakony-
ban forgattunk, ahol egy alkalommal nekem viszonoznom
kellett a lövést. Tuskót megzavarta, hogy idegen kézben van
a pisztoly, s megkapta a lábam, ami miatt sánta voltam há-
rom hétig. Mondtam is neki: „Kolléga úr! Pont engem, aki
annyira tisztelem magát!” Nagyon gyakran elõfordul, hogy
meglett, õsz emberek jönnek oda hozzám, s mondják a
Kántorban nyújtott alakításom kapcsán: „Jaj, mûvész úr!
Magán nõttem fel.”                           (Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Szilágyi Tibor
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Fotó: Veszprémi Petõfi SzínházJelenet a Nyitott ablak címû darabból
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Május 19., vasárnap 18.00 NYKC–
PLER kézilabda-mérkõzés közvetítése
Május 20., hétfõ 20.30 Nyíregyháza
Spartacus–Gyirmót labdarúgó-mérkõ-
zés közvetítése

Május 17., péntek 16.00 Bem iskola,
NYKC–PLER kézilabda-mérkõzés
Május 18., szombat 12.00 Nyíregyhá-
za belváros, Nyíregyháza Nagydíj ke-
rékpárverseny
Május 19., vasárnap 14.30 Városi Sta-
dion, Nyíregyháza Spartacus–Gyirmót
labdarúgó-mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

BELVÁROSI PIKNIK – AUTÓK HELYETT
GYALOGOSOK NÉPESÍTETTÉK BE AZ UTCÁT

A gyaloglást és a kerékpározást népsze-
rûsítették múlt hétvégén Nyíregyházán. A
fókuszban a gyalogosbarát város feltétele-
inek megteremtése volt.

A Dózsa György utca egy rövid szaka-
sza lezárva, az autók helyét sátrak, szín-
pad és gyalogló városlakók vették át. A pro-
jekt fõ célja az volt, hogy felhívják a figyel-
met arra, nem kell mindig, mindenhová
autóval menni. Voltak, akik kihasználták a
lezárt területet, a fiatalok például kosárlab-
dázással töltötték a szombat délutánt. Õk
ha tehetik, edzésekre is sokszor gyalog vagy
kerékpárral járnak.

– Most már jön a jó idõ, így tudunk rend-
szeresen kerékpározni, gyalogolni, fagyiz-
ni, aminek nagyon örülök – mesélte Hutás
László Miklós, aki tagja volt a gyõztes
együttesnek.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata részt
vesz „A CityWalk címû projekt keretében
Pilot-akciók megvalósítása” elnevezésû, az
Európai Unió által támogatott interregio-
nális projektben, amely 16 nemzetközi
partner együttmûködésével valósul meg. A
fõ cél a károsanyag-kibocsátás csökkenté-
se, a gyaloglás népszerûsítése.

– Olyan táblákat helyezünk ki, amin a
távolság helyett az szerepel, hogy mennyi
idõ alatt lehet odaérni gyalogosan, és azt is
megmutatják, közben mennyi kalóriát éget-
hetünk el, és mennyi szén-dioxidtól ment-
hetjük meg a várost – magyarázta Kézy
Béla, a CityWalk vezetõ szakértõje.

A nap során táncosok és együttesek lép-
tek fel, volt aszfaltrajz- és fotóverseny, va-
lamint civil egyesületek is bemutatkozhat-
tak. Ki lehetett próbálni a nordic walkingot,
mely egyre népszerûbb városunkban is.

– Nyíregyházán is több mint tíz éve rend-

– Szeretünk gyalogolni, és a mi felada-
tunk, hogy megteremtsük ennek a feltétele-
it. Nem véletlenül folynak a járdafelújítá-
sok, a kerékpárút-építések, illetve ezek
összekapcsolása. A CityWalk lényege is az,
hogy a nyíregyháziak részesítsék elõnyben
az aktív közlekedési eszközöket, a gyalog-
lást, kerékpározást – mondta Jászai Meny-
hért alpolgármester.

A következõ napokban táblákat helyez-
nek majd ki a város különbözõ pontjain,
melyek megmutatják, hogy egy adott hely-
színre gyalog hány perc alatt lehet odaérni.

szeresen oktatjuk a technikát, de sokan ma-
guktól járnak az erdõbe vagy a városba
gyalogolni. Súlyfelesleggel rendelkezõk,
ízületi problémával küzdõk is kipróbálhat-
ják – mutatta be a sportágat Haraszti Béla,
a megyei természetjáró szövetség elnöke.

A kicsiket buborékfújó és arcfestés is vár-
ta, de ki lehetett próbálni a teniszt is. A rend-
õrség szakemberei a szabályos közlekedést
igyekeztek népszerûsíteni. A szervezõk sze-
rettek volna hagyományt teremteni az ese-
ménnyel.

BRONZÉRMES A VASVÁRI

Szombathelyen rendezték meg a 2018/
2019. tanévi Labdarúgás Diákolimpia Orszá-
gos Döntõjét. A háromnapos versenyen az
V-VI.korcsoport versenyzõi mérték össze tu-
dásukat. A tornán a Nyíregyházi Vasvári Pál

Gimnázium együttese is részt vett, és végül a
csapat a harmadik helyen végzett az Eszter-
gomi Dobó gimnázium, és az Encsi Váci Mi-
hály szakgimnázium mögött. A döntõ gólki-
rálya a nyíregyházi László Attila Balázs lett.
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JÓTÉKONYSÁGI HANGVERSENY
Jótékonysági hangverseny az üldözött keresztények

javára – a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének
Nyíregyházi Csoportja szervezésében – május 18-án
19.00 órától a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegy-
házban. Közremûködik: Cantemus Vegyeskar. Vezé-
nyel: Szabó Soma Liszt-díjas karnagy. Belépõdíj nincs,
jó szívvel adott adományaikat köszönik.

„A ZIG SINGERS ÚJABB KONCERTJE IS EGY BRAVÚR”
A VERSVILÁGREKORDER, LUTTER IMRE NYÍREGYHÁZÁN PRÓBÁL

A költészet napján világrekordot állított fel az egyéni
versmondás területén Lutter Imre Radnóti-díjas elõadó-
mûvész, aki 24 órán keresztül adta elõ magyar szerzõk
szépirodalmi mûveit, több mint kétezer nézõ elõtt a le-
gendás budapesti Fészek Mûvészklubban. A versrekor-
der most minden második hétvégén Nyíregyházán pró-
bál: a Zrínyi Ilona Gimnázium egykor méltán híres köny-
nyûzenei kórusa, a ZIG Singers nyitja ugyanis a Rózsa-
kert Szabadtéri Színpadot június 8-án, ahol Lutter Imre
lesz az est házigazdája.

A nyíregyházi származású mûvész, akit gyakran látha-
tunk együtt Caramellel, Nagy-Kálózy Eszterrel vagy Hu-
zella Péterrel a színpadon éppúgy, mint a Jóban Rosszban
sorozat ügyvédjeként, s hallhatunk az ATV csatornahang-
jaként, az elmúlt években is többször lépett fel szülõváro-
sában. A Nemzeti Színházzal közösen kiadott Bíbor pará-
zson címû hangoskönyv élõ bemutatója, a Zrínyi gimná-
zium centenáriumi jubileumi gálája, vagy épp a ZIG
Singers másfél évvel ezelõtti karácsonyi koncertje is kivá-
ló alkalmat adott a közönségnek a találkozásra. Az utóbbi
számára különösen fontos.

Lutter Imre 1991-tõl 1995-ig a Zrínyi gimnáziumban
tanult, ahol az irodalmi színpad mellett a ZIG Singers kó-
rusnak is aktív szereplõje volt: a koncerteken az ének
mellett zongorázott, mûsort vezetett. Itt sikerült belekós-
tolnia a turnék hangulatába: a megye nagyobb települései
mellett számos hazai és külföldi városban felléptek, amik
közül a legemlékezetesebb talán a testvérváros, Iserlohn,
ahová kétszer is ellátogattak, illetve a Rádiókabaré, a Ki
mit tud?, a saját albumok kiadása, vagy az utolsó klasszi-
kus Friderikusz Show-ban történt fellépés.

Bár az érettségit követõen elõbb a Miskolci Egyetem
jogi karát, majd a Színház- és Filmmûvészeti Egyetemet is
elvégezve távolabb került Nyíregyházától, szülei, barátai

– köztük Pregitzer Fruzsina, egykori mestere – ma is ha-
zavonzzák, még ha ritkán is sikerül elszabadulnia a mun-
kától. Ugyancsak szakmabeli feleségével Budapesten él-
nek, és csapatukkal ma is sok kulturális, oktatási program-
mal látják el a különbözõ európai uniós pályázatokban
részt vevõ iskolákat, többek között Szabolcsban. Ám a fõ
csapásirány továbbra is a mûvészet. Lutter Imre kiválóan
ismeri a pódiumi színpad törvényszerûségeit, hitelesen és
sokoldalúan szólal meg mûsoraiban, mind a klasszikus,
mind a kortársirodalom mûvészi interpretálójaként. Rend-
szeresen szerepel önálló és társas estekkel különbözõ fó-
rumokon, láthatjuk képernyõn és hallhatjuk rádióban, és
kap narrátor és szinkron szerepeket televíziós mûsorok-
ban. Emlékezetes elõadóestjei közül is kiemelkednek a
közelmúltban több hónapos amerikai és kanadai turné után
itthon, a Váci Dunakanyar Színházban bemutatott Sza-
badnak születtem... és az Egy pesti srác története címû
elõadások, az Egyesült Államokban ugyancsak bemuta-
tott Boldog, szomorú dal címû társas estje, és az egyik
legsikeresebb versszínházi elõadása, az Ócska keringõ,

amely a címét egy korábbi zrínyis évfolyamtárs, Illés Zol-
tán versérõl kapta.

Lutter Imre munkája elismeréseként 2007-ben Wlassics
Gyula-díjban, majd 2012-ben Radnóti-díjban részesült.
Lutter Imre, mint az addigi legfiatalabb díjazott, maga
adhatta át a kitüntetést a legidõsebb díjazottnak, a költõ
özvegyének és irodalmi életmûve gondozójának, Gyar-
mati Fanninak, Radnótival közös XIII. kerületi hitvesi la-
kásán. 2018-ban „A kortárs irodalom és olvasás fejleszté-
séért” a Magyar Kultúra Lovagjává avatták, majd Arany
Érdemkeresztet kapott.

A legutóbbi, 24 órás világrekordja, amely A vers 50 ár-
nyalata címet viselte, olyan elõadókat, ismert személyisé-
geket is vonzott, mint Molnár Ferenc Caramel, Müller Péter
Sziámi, Katus Attila, Szentgyörgyi Romeo, vagy Takács
Bence elõadómûvész-mûsorvezetõ és Bagi Iván humoris-
ta. A két utóbbi alkotóval külön is készül most új elõadá-
sokra Lutter Imre, amiket õsszel mutatnak be.

„Nemcsak a világrekord, a ZIG Singers újabb koncert-
je is egy bravúr” – mondja a mûvész, hiszen az ország
legkülönbözõbb városaiból jönnek Nyíregyházára a haj-
dani kórustagok minden hónapban kétszer, hogy próbál-
hassanak, akárcsak a zenekar, s mindezt lelkesedésbõl, a
zene iránti szeretetbõl. Mindennek a lelke pedig Bánhidiné
Maróti Magdi, aki rendíthetetlenül ott van a próbák min-
den percében, pont mint húsz vagy harminc éve.

A Rózsakert Szabadtéri Színpad hangos nyitányaként
június 8-án, szombaton este kezdõdõ koncerten Lutter Imre
egykori kórusbeli dalát, az Under the moon of love-ot
énekli majd, egy meglepetés betétdallal, miközben a jobb-
nál jobb énekestársak – mások mellett Szabó Mariann,
Bánhidi Krisztián, Tóvári Zsófi – s persze a kórus zenei
hangulatát fokozza majd könnyed, szórakoztató mûsor-
vezetéssel. Így lehetséges, hogy az ATV hangja szól majd
a közönséghez a ZIG Singers fergeteges dalai között.

NYÍREGYHÁZI SÉTÁK – Zsadányi Zsolt festõmûvész kiál-
lítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megnyitó: május 17-
én 16.30-tól. A tárlatot megnyitja: Cservenyák Katalin, a Nyír-
egyháza Városvédõ Egyesület elnöke. A kiállítás megtekint-
hetõ: június 7-éig.

MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE május 18-án 9.00–13.00 óráig a
Váci Mihály Kulturális Központban. A belépés díjtalan!

GYEREKANGOL. Rövid szünet után, ismét indul a gyerek-
angol, zenés-mesés foglalkozás, minden szombaton 10.00
órától a Csiriptanyán, a Móricz Zsigmond könyvtárban. Ér-
deklõdni a csiriptanya@mzsk.hu e-mail-címen vagy a 06-30/
633-1456-os telefonszámon.

NYÍREGYHÁZI CIMBORÁK KLUBJA május 18-án 10.00
órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. Vezeti: Tóthné Szo-
molya Ágnes gyermekkönyvtáros.

BOTRA FEL – séta a cukorbetegség megelõzésére május
18-án 14.00 órától. A Cukorbetegek Nyíregyházi Egyesülete
a cukorbetegség megelõzésére, valamint a cukorbetegség
neuropátiás szövõdményének késleltetésére hívja fel a figyel-
met az országosan megrendezett sétával. A séta elõtt és után
vércukormérésre van lehetõség. Helyszín: a séta az Erdei Tor-
napályától indul, szakképzett oktató irányításával.

HANGFÜRDÕ Figeczky Emese vezetésével május 18-án
15.00 órától a Jósavárosi Mûvelõdési Házban. (Nem ingye-
nes!)

HAT HÚRON PENDÜLÜNK gitárzenekari koncert május
21-én 18.00 órától a Vikár Sándor iskolában. Közremûköd-
nek: a Vikár Sándor Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola Canto
Guitarras zenekara, mûvészeti vezetõ: Czakó Erika; a Hajdú-
böszörményi Bartók Béla Zenei Alapfokú Mûvészeti Iskola
gitárzenekara, mûvészeti vezetõ: Göndöcz Viktor. A belépés
díjtalan!

SAKKSZAKKÖR május 22-én 16.30-tól a Móricz Zsigmond
könyvtárban. Vezeti: Somogyi Józsefné.

DR. LENKEI GÁBOR ELÕADÁSA – A teljes egészséghez
vezetõ út – május 22-én 17.30-tól a Váci Mihály Kulturális
Központ Hangversenytermében.

ÜNNEPI VERSVIRÁGOK május koszorújában – Abonyiné
Antal Anna verses-zenés mûsora a Tüneth együttes közremû-
ködésével május 22-én 17.30-tól a Városmajori Mûvelõdési
Házban.

KÖNYVBEMUTATÓ. Babosi László Ratkó monográfia c.
könyvének bemutatója május 23-án 16.30-tól a Móricz Zsig-
mond könyvtárban.

GYERMEKNAPI KREATÍV FOGLALKOZÁS május 24-én
13.00 órától az Orosi Fiókkönyvtárban.

ÉLÕ NÉPMÛVÉSZET május 24-én 15.00–18.00 óráig a
Móricz Zsigmond könyvtárban.

KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ ÉS KÖNYVBEMUTATÓ. V. Kul-
csár Ildikó, a Nõk Lapja heti magazin többszörösen külön-
bözõ díjakkal elismert újságírója május 24-én 17.00 órától
közönségtalálkozót és könyvbemutatót tart, a Váci Mihály
Társaság Kulturális Egyesület szervezésében, a Kodály Zoltán
Általános Iskolában. A 12. könyvének címe: „Anyák, nagyik
és más szent õrültek”. Az elõadásának címe: „Egy korty derû.”

VITÉZ LÁSZLÓ KALANDJAI. A Burattinó Bábszínház elõ-
adásai – május 18-án 16.00: Vitéz László kalandjai. 19-én
10.00: Surranó és Brekkenõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóköz-
pont, B épület II. emelet.

HÁRMAN NYÍREGYHÁZÁRÓL INDULTAK – Szikora Ta-
más, Bullás József és iski Kocsis Tibor festõmûvészek közös
tárlata a Nyíregyházi Városi Galériában és a Pál Gyula Te-
remben. Megtekinthetõ: május 18-áig.

VASÚTMODELL-KIÁLLÍTÁS a Vasutas Mûvelõdési Házban
május 18-19-én. Szombaton 10.00 órától várják a mini moz-
donyok, vonatok iránt érdeklõdõket. Digitális vonatvezetés,
sok-sok játék, érdekesség, meglepetés. A belépés ingyenes.
Információ: 30/218-1021. Helyszín: VOKE Vasutas Mûvelõ-
dési Ház és Könyvtár, Nyíregyháza, Toldi u. 23.

ZENÉS ÁHÍTAT. Az evangélikus egyház ismét zenés áhí-
tatra hívja az érdeklõdõket május 19-én 18.00 órakor az evan-
gélikus nagytemplomba. Közremûködik: Kerekes Sándor or-
gonamûvész és Harman Petra blockflötén. Mûsoron: Hin-
demith-, Vierne-, Castrucci- és Mendelssohn-Bartholdy-mû-
vek. A belépés díjtalan.

SENIOR TÁNCHÁZ ÉS ÖRÖMTÁNC a Váci Mihály Kultu-
rális Központban, ingyenesen. Táncház minden hétfõn, öröm-
tánc minden szerdán 11.00–12.00 óráig.

„PAPÍRSZÍNHÁZ” – A méhkirálynõ címû mese interaktív
elõadása május 21-én 13.00 órától a Sóstóhegyi Fiókkönyv-
tárban.

A CSIPORKA ÉS BÍBORKA mesekönyvsorozat legújabb
részének bemutatója május 22-én 10.00 órától a Móricz Zsig-
mond könyvtárban. Vendég: Molnár Ágnes meseíró.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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„DICSÕSÉG A NAGY ÁLMODÓ EMLÉKÉNEK!”

A vármegye elsõ köztéri szobrának leleplezésére lo-
bogódíszbe öltözött város fogadta a vármegyék küldöt-
teit, az országos kulturális egyletek képviselõit, a helyi
notabilitásokat, valamint a királyi utasításra megjelent,
teljes díszbe öltözött négy királyi testõrt, közöttük
Schlichter Gyulát, a Júlia malom építtetõjét.

Az ünnepség vármegyei díszközgyûléssel vette kez-
detét, amelyet Feilitzsch Berthold fõispán nyitott meg.
Beszédét így fejezte be: „Szülõvármegyéje nyújtja most
az ércben megörökített költõ szelleme felé az ókor leg-
inkább becsült jutalmát: a babért”. Ezt követõen a köz-
gyûlés tagjai is a szoborhoz vonultak, ahol elsõként
Mikecz János alispán ismertette a szoborállítás történe-
tét. A lepel lehullását követõen „kalap- és kendõlobo-
gással, éljenzéssel és tapssal üdvözölték irodalmunk e
jeles úttörõjének szobrát, kinek alakja mindig emlékünk-
be fogja hozni a magyar érzés örök emlékû fellobbaná-
sának és küzdelmeinek történetét”. Leffler Sámuel ün-
nepi szónoklatában méltatta Bessenyei munkásságát,
majd felhangzott az ódapályázat nyertes alkotása, ame-
lyet maga a költõ, Sajó Sándor adott elõ. A koszorúzá-
sok során Beöthy Zsolt az Akadémia és a Kisfaludy Tár-
saság koszorúját helyezte el, aki rövid beszédét a cím-
ben leírt mondattal fejezte be. Ezt követõen átadták a
vármegyei múzeumot és könyvtárat is, majd a Koroná-
ban lakoma és a színházban a debreceni színtársulat
elõadása zárta a napot.

A Pesti Hírlap tudósítója így mutatta be az alkotást:
„Kallós Bessenyei alakját Mária Terézia korabeli testõri
ruhában, álló helyzetben ábrázolja, amint állát tenyeré-
be mélyesztve költõi gondolataiba merül. A testõrpoéta
komoly arcához pompásan illik a paróka s a gazdagon
sújtásozott jelmez. Hanyagul alácsüngõ kardja és tarso-
lya világosan jelzi, hogy a szobormû a poétát ábrázolja,
nem a katonát”. Bessenyei ércbe öntött alakját Kallós
Ede jóváhagyásával, 1928-ban áthelyezték a mai helyé-
re, az akkori Dessewffy térre, amely 1952-tõl a testõríró
nevét viseli. Eredeti helyén a Hõsök szobra áll.
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