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MÁR TÖBB MINT 9 EZER LAKÁSBAN FÛTENEK
Szeptember 15-én elkezdõdött a fûtési szezon és egészen május 15-ig tart. Most

már bármikor kérhetõ a fûtés beindítása. Ezt a lakóközösségek közös képviselõi igé-
nyelhetik a NYÍRTÁVHÕ Kft. honlapjáról letölthetõ dokumentum kitöltésével, illetve
más írásos formában is. Az igénylést beküldhetik elektronikusan (nyirtavho@
nyirtavho.hu, szolgaltatasfelugyelet@nyirtavho.hu), faxon, de személyesen is lead-
hatják a központi ügyeletre, területekre és a társaság ügyfélszolgálatára. A beérkezett
igények szerint, a NYÍRTÁVHÕ Kft. munkatársai 24 órán belül gondoskodnak a fûtés
beüzemelésérõl (szeptember 30-ig már 9190 lakásban és 122 középületben megtör-
tént). Fontos tudni, hogy a fûtést automatikusan nem indítják el október 15. után sem,
kizárólag a lakóközösségek közös képviselõi, illetve az intézmények vezetõi által
igényelt írásos bejelentést követõen végzik el azt.

VISSZATÉRTEK A KATONÁK: ÁTADTÁK A LAKTANYÁT
 
Átadták a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Te-

rületvédelmi Ezredének új laktanyáját. Az ezred az egy-
kori Benczúr iskola épületébe költözhetett be, amit az
önkormányzat adott át a Honvédelmi Minisztériumnak.
A laktanyában 35 alkalmazott kezdheti meg a munkát,
feladatuk az önkéntes tartalékosok kiképzése lesz.

 
Ünnepélyes szalagátvágással adták át az egykori Ben-

czúr Gyula Általános Iskola épületét a Magyar Honvédség
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredének. Az épület
10 éve üresen állt, most laktanyaként funkcionálhat tovább.
Az ingatlant a honvédségnek az önkormányzat biztosítot-
ta, errõl még májusban született közgyûlési határozat.

  „KIEMELKEDÕ JELENTÕSÉGÛ”
Az átadáson Nyíregyháza polgármestere kiemelkedõ je-

lentõségûnek nevezte, hogy a honvédség visszatért a nagy
múltú katonavárosba. – A közgyûlés egyhangúlag támogat-
ta, hogy a használaton kívüli, volt iskolaépületet adjuk át a
Honvédelmi Minisztériumnak, amely itt alakítja ki a terület-
védelmi ezred új központját. Akkor is hangsúlyoztam, hogy

sokkal többrõl van szó, mint egy egykori ingatlan új élettel
való megtöltésérõl. Így visszatérhet a honvédség abba a vá-
rosba, ahonnan a magyar honvédség jelenlegi tisztikarának
jelentõs része származik és ahol a rendszerváltás idején
még 5 laktanya mûködött. Mi ennek nagyon-nagyon örü-
lünk – fogalmazott dr. Kovács Ferenc polgármester.

  ELSÕK VAGYUNK AZ ORSZÁGBAN
– Nagy szükségünk van önkéntes tartalékos katonai szol-

gálatra. Köszönöm azoknak, akiket itt látok most, hogy vál-
lalják a szolgálatot, a plusz kihívást, hiszen valamennyien a
munkájuk mellett végzik ezt a feladatot, vagy tanulmányaik
közben látják el ezt a nemes, a hazáért szóló hivatást. Ahhoz
pedig, hogy az önkéntes tartalékos szolgálatot úgy tudjuk
mûködtetni, hogy az mind a magyar honvédség, mind az
ország lakosságának érdekeit szolgálja, az kell, hogy a tarta-
lékos katonáink is megfelelõ kiképzésben és felkészítésben
részesüljenek – emelte ki dr. Benkõ Tibor. A honvédelmi
miniszter hozzátette: az országban elsõként Nyíregyhá-
zán jött létre ilyen központ. (Folytatás a 2. oldalon.)

  (Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A szerdai ünnepélyes átadáson dr. Kövér László, az országgyûlés elnöke (balról a harmadik), dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ és Román István kormánymegbízott a közlekedéspolitiká-
ért felelõs államtitkár, továbbá a beruházó és kivitelezõk képviselõinek társaságában. (Részletek a 3. oldalon.)

Dr. Benkõ Tibor honvédelmi miniszter és dr. Kovács
Ferenc polgármester a laktanya ünnepélyes átadásán

hétfõn
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ÚJRA VAN KATONASÁG A VÁROSBAN!
  (Folytatás az elsõ oldalról.)

Mint címlapunkon megírtuk, a volt Benczúr iskola
épülete újjáéledt, átadták hétfõn a Magyar Honvédség
2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezredének új lakta-
nyáját.

 
A rendezvényen Benkõ Tibor honvédelmi miniszter

hangsúlyozta: a területvédelmi ezred 35 alkalmazottja
kezdheti meg a munkát az új laktanyában. A feladatuk a
tartalékos katonák kiképzése lesz. Jelenleg több mint 100
tartalékost tartanak számon a környéken, ezt a számot
500 fõre kívánja növelni a honvédség.

ÜTÕKÉPES HONVÉDSÉG

A tárcavezetõ kiemelten fontosnak tartja, hogy egy jól
felszerelt, ütõképes honvédség kialakítására van szükség
az országban, ehhez pedig 30 ezer hivatásos katonára és
legalább 20 ezer tartalékosra van szükség. Arról is be-
szélt, hogy Nyíregyházán az országban elsõként jött létre
a tartalékosok kiképzését biztosító laktanya. Ráadásul ez
egy lesz a kettõbõl, hiszen a Dunántúlon lesz még egy, a
Dunától keletre esõ részek pedig Nyíregyházához „tar-
toznak” majd.

ÚJ KIHÍVÁSOK

A miniszter arról is beszélt, hogy a 21. század új kihí-
vásokat teremthet a honvédelemben. Az ország bizton-
sága érdekében jelentõs technikai fejlesztésekre van szük-
ség, emellett fontos a megfelelõ kiképzés, a hazafias ne-
velés és az, hogy a honvédség meg tudja szólítani a fiata-
lokat.

Paterson asszony (a névadó Egyesült Királyságban élõ le-
ánya) ígéretet tett, hogy mint zászlóanya, az e pozícióval
járó feladatok és kötelezettségek alapján, édesapja ha-
gyatékából emléktárgyat fog adományozni az alakulat
részére. 2019-ben nagy sikerû honvédelmi táborokat ren-
deztek, ahol összesen 19 turnusban, több mint 500 gye-
rek és fiatal részesült katonás, hazafias programokban és
nevelésben. Az önkéntesek felkészítésének folyamatos
biztosítása mellett lezajlott a tartalékos tisztek és altisztek
kiképzése, a végzettek felkészítése a tisztavatásra. A Ma-
gyar Honvédség és a tartalékos rendszer népszerûsítése
érdekében számtalan alkalommal vett részt az állomány
helyi, térségi és országos rendezvényeken akár egyedül,
akár a toborzóállományával és más alakulatokkal közö-
sen.

FORGALOMTORLÓDÁS AZ ÚJ
KÖRFORGALOM ÉPÍTÉSE MIATT

ÚT- ÉS JÁRDAFELÚJÍTÁS AZ ÓSZÕLÕN

2017. január 1-jén kezdõdött meg a katonai alakulat-
tal rendelkezõ tíz megyében a megyei elõkészítõ részle-
gek és kiképzõ századok megalakítása, majd április 1-
jén indult az önkéntes tartalékos állomány toborzása, egy
év múlva pedig az önkéntes tartalékos tisztek és altisztek
képzése, valamint az önkéntes területvédelmi tartalékos
állomány alapfelkészítése. 2018. október 1-jén megala-
kult a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvé-
delmi Ezred, valamint az alárendeltségébe tartozó, a
Dunától keletre található 9 megyét felölelõ 9 Területvé-
delmi Zászlóalj. A névadó az a vitéz Vattay Antal, aki a
második világháborúban Nyíregyházán az 1. lovashad-
osztály parancsnoka volt. 2018. október 5-én Magyaror-
szág köztársasági elnöke ünnepélyes keretek között csa-
patzászlót adományozott az ezrednek, melyen Eleonóra

ÚT A TERÜLETVÉDELMI EZRED KÖZPONTJÁIG

ÚJ PARKOLÓHELYEKET IS KIALAKÍTOTTAK

Megtörtént az Ószõlõ utca 99. és 107.
számú társasházak mögötti terület teljes
rehabilitációja, az Eperjes és Tas utca kö-
zötti területen. A beruházás nettó 105,5
millió forintos önkormányzati forrásból
valósult meg.

A fejlesztés részeként közel 40 éves jár-
daburkolat újult meg 308 méteres szaka-
szon, illetve 275 méter hosszban felújítot-
ták az utat is. Elkészült 63 gyeptéglával
borított parkoló, és az utat is térkõvel fed-
ték. Nem drágább mint az aszfaltos út, vi-
szont gyorsabb vele a munka, sõt közmû-
javítás esetén egyszerûbb a vezetékekhez
jutni.

– Ez az önkormányzat saját pénzügyi
forrásából történhetett meg, ami annak kö-
szönhetõ, hogy már 6. éve tudunk nagyjá-
ból 1 milliárd összegû forrást teremteni arra,
hogy utak, járdák, parkolók újuljanak meg
a városban. Ez Nyíregyházán évtizedes le-
maradásokkal bírt. Örülök, hogy elõrelép-
tünk. Most már láthatóak az eredmények

több városrészben – emelte ki dr. Kovács
Ferenc polgármester.

Végeztek a csapadékvíz- és kiegészítõ
közmû-infrastruktúrával, az aknafedlapok
szintbe helyezésével, és 1450 négyzetmé-
teren füvesítettek.

FOLYTATÓDIK A PROGRAM

2013 óta 49 kilométerrel nõtt az aszfal-
tozott utak hossza. Idén négy helyszínen
történt járdaépítés vagy -felújítás, ami érin-
tette Nyírszõlõs városrészt, a Jósavárost és
a Malomkertet. Megújult az Izabella utca
járdájának egy szakasza, emellett a Simonyi
Óbester utcán is dolgoztak. 7 kilométernyi
út épült ebben az évben, illetve 23 utat asz-
faltoztak, összegezte a fejlesztéseket a pol-
gármester. Ez a program folytatódik jövõ-
re. Készülnek a kiviteli tervek, majd jön a
közbeszerzés és a 2020-as költségvetés el-
fogadása után indulhat a munka, mely õszre
befejezõdik.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

Idén június óta zajlanak a munkálatok a
Tiszavasvári út (36. sz. fõút) – Szélsõbo-
kori út – Fokos utca keresztezõdésében,
ahol új körforgalom épül. A projekt meg-
valósítása már a II. ütemhez ért, ami azt
jelenti, hogy október másodikától (kedd-
tõl) november elsõ feléig jelzõlámpás irá-
nyításra kell számítani az érintett útvona-
lon, vagyis forgalomtorlódás várható.

Az új körforgalom építése mintegy 500
millió forintból a KE-VÍZ 21 Zrt. kivitele-
zésében valósul meg, ehhez azonban Nyír-
egyháza Megyei Jogú Város Önkormány-
zata nyert egy több mint kétmilliárd forint
összértékû TOP-os pályázatot. Ennek kö-
szönhetõen történt meg a Legyezõ, a
Derkovits és a Dugonics utca fejlesztése,
valamint a Rókabokori úté is.

NOVEMBERIG ÍGY LESZ

A körforgalom építése négy megvalósu-
lási ütemre tagolódik – tájékoztatta szer-

kesztõségünket Kiss Boglárka, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt. szóvivõje. Az
I. ideiglenes forgalomtechnikai ütemben a
vállalkozó megépítette a körpálya északi
részét, a körforgalom Fokos utcai ágát a
szükséges közmûkiváltásokkal együtt. A
vállalkozó kedden kezdett bele a II. ütem
megvalósításába, ahol meg fog épülni a
körpálya déli része, a körforgalom Szélsõ-
bokori úti ága, és a déli oldali kerékpáros
létesítmények. Ebben az ütemben azonban
már jelzõlámpás forgalomirányítás mellett
dolgoznak, vagyis forgalomtorlódás várha-
tó. Ez az ütem 2019. november elsõ felé-
ben, a teljes beruházás pedig várhatóan év
végére befejezõdik. A beruházás hozzájá-
rul a helyi gazdaság fellendítéséhez is, mi-
vel a projekt keretében fejlesztett utak olyan
iparterületekhez vezetnek, amelyek a nagy
cégek mellett kis- és középvállalkozások-
nak is helyet adnak.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)
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NYUGATI ELKERÜLÕ A SZTRÁDÁTÓL NYÍRSZÕLÕSIG
A TELJESSÉ VÁLT SZAKASZ CSÖKKENTI A VÁROS LEVEGÕSZENNYEZETTSÉGÉT ÉS A ZAJTERHELÉST IS

Nyíregyháza és a megyeszékhely nyugati, északi agg-
lomerációjának szempontjából is stratégiai fontosságú a
nyugati elkerülõ út megépítése – ez is elhangzott a szer-
dai, hivatalos átadáson. Dr. Kovács Ferenc polgármester
emlékeztetett: az elõzõ, szocialista városvezetés a meg-
valósítás lehetséges elkezdését is leghamarabb 2025-ben
jelölte meg az akkori kormány döntése alapján, ezzel
szemben lapunk megjelenésekor már használható a tel-
jes szakasz – hat évvel a tervezett elõkészítés elõtt.

Magyarország elõzõ tíz évben bejárt fejlõdési pályája,
gazdasági teljesítménye, növekedése adja az alapot az
ilyen jellegû beruházásokhoz is, egyben a korábbinál több
jut óvodákra, iskolákra, egészségügyi intézményekre is –
emelte ki az ünnepélyes ceremónián Kövér László. Az or-
szággyûlés elnöke ünnepi beszédében hozzátette: a mos-
tani, hazai forrásból elkészült beruházás is jelzi, hogy a
kormányzat kitûnõen együttmûködik a polgármesterekkel.

NYÍREGYHÁZA A MINTA
– Dr. Kovács Ferenc barátom mintaszerûen fejlõdõ vá-

rost épít, ahol a közösség lélekszáma sem csökken. Nyír-
egyháza a nagyvárosok között is egy jó példa arra, ho-
gyan lehet átgondolt, észszerû fejlesztésekkel egy várost
növekvõ pályára állítani – fogalmazott a házelnök. Mo-
sóczi László államtitkár hozzátette: a kormányzat 2024-
ig tervezett, 3200 milliárd forintos útépítési programjának
nagyobb hányada a hazai forrás, s csak az elmúlt négy
évben 1000 kilométernyi új szakasz épült.

AZ ELKERÜLÕK ELÕNYEI
– A kormányzat szándéka, hogy a közeli jövõben legfel-

jebb 30 percen belül elérhetõ legyen egy gyorsforgalmi út,
a közúthálózat-fejlesztés egyre nagyobb fokozatba kapcsolt.
Fontos cél az országhatárokig vezetõ, még hiányzó szaka-
szok kiépítése, de a megyeszékhelyek közvetlen elérése is.
Az elkerülõ szakaszok pedig a városok tehermentesítésé-
ben segítenek, csökkentik a belterületen a teherforgalmat,
a levegõ szennyezettségét, a zajterhelést és a baleseti koc-
kázatot – részletezte az Innovációs és Technológiai Minisz-
térium közlekedéspolitikáért felelõs államtitkára.

„MI MEGTERVEZTÜK ÉS MEGÉPÍTETTÜK”
– Igazán nagy jelentõségû, több szempontból kiemelkedõ

ez a beruházás – ezt már dr. Kovács Ferenc mondta ünnepi
beszédében. – A nyugati elkerülõ elsõ két, a 36-os fõútig ve-
zetõ szakaszát már 2015-tõl használhatják az autósok, a most
átadott újabb két szakasszal pedig teljessé vált az a beruházás,
amit az elõzõ, szocialista kormány és városvezetés 2025-nél
hamarabb nem is akart napirendre venni, csak ígérgették.
Mi ehelyett a kormányzattal együttmûködésben megter-
veztük és megépítettük az utat – folytatta a polgármester.

KIKERÜLHET A TEHERFORGALOM
Dr. Kovács Ferenc kiemelte: az elkerülõ út városrésze-

ket is összeköt, hiszen a Kertvárostól Nyírszõlõsig tart, csak

ELKÉSZÜLT A RÓKABOKORI ÚT IS
Dr. Kovács Ferenc polgármester átadta az újonnan

épült Rókabokori utat. A Bottyán János utcát és a 338.
sz. fõutat (nyugati elkerülõt) összekötõ, mintegy 2,4 ki-
lométeres útszakasz kiépülésével a Kertváros teherfor-
galmának jelentõs csökkenése valósult meg.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata közel 3  milliárd fo-
rint bruttó összegû, 100 százalékos, vissza nem térítendõ
támogatást nyert a „Gazdaságfejlesztést és munkaerõ-
mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyír-
egyháza délkeleti és délnyugati területein”, uniós pályá-
zat megvalósítására. Ezen belül a Rókabokori út megépí-
tésének költsége bruttó 947 millió forint.

A BIZTONSÁGOS KÖZLEKEDÉSÉRT
– Már tavaly elkezdtük a Bottyán János utca megépíté-

sével ennek a nagyon fontos útszakasznak a fejlesztését,

ami most a Michelintõl a LEGO sarkán lévõ körforgalo-
mig tart. A  megépült Rókabokori út 2,4 kilométer hosszú,
7 és fél méter széles, a teherforgalmat fogjuk ide irányíta-
ni, ez volt az egyik cél. A másik, hogy a helyi gazdaságot
segítsük. Nagy cégek vannak itt, sok kis- és középvállal-
kozás, jelentõs a teher-, valamint az áruforgalom, illetve a
munkába járást és a biztonságos közlekedést is javítja ez
a friss szakasz – mondta el dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter. Nem mellesleg kiemelkedõ jelentõségû az útépítés a
Kertvárosban lakók nyugalma és biztonsága érdekében is.
Így a nyugati elkerülõ befejezésével kiiktatható a teher-
forgalom a városrész utcáiról.

A HELYI GAZDASÁGOT IS SEGÍTI
– Ennek a projektnek a keretében valósult meg a

Derkovits-Dugonics-Legyezõ utca fejlesztése, és még hoz-

zátartozik a Szélsõbokori-Tiszavasvári úti körforgalom, ami
december elejére elkészül. De, bár nem ebben a városrész-
ben van, ne feledkezzünk meg a Tünde utca komplex átépí-
tésérõl, ott is nagyon sok cég mûködik. A Rókabokori út vé-
gén, a nyugati elkerülõ körforgalma mellett  van egy 23,6
hektáros terület, amit már tudunk ajánlani a befektetõknek –
tájékoztatott a polgármester. Folynak már a tárgyalások a
terület hasznosítására. A város érdeke a munkahelyteremté-
sen túl az, hogy a körzet cégei, a Michelin, a ContiTech, az
Eissmann, illetve  a LEGO, de egyéb kis- és középvállalko-
zások mellett újabb társaságok adóforintjai gyarapíthassák a
város kasszáját. A közel 3 milliárdos projekt utolsó eleme a
Tiszavasvári és a Szélsõbokori út keresztezõdésében épülõ
új körforgalom, amely a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt.-
vel együttmûködésben épül meg, és a tervek szerint decem-
ber elejére készül el.

így 20 ezer embert érint. Közvetetten pedig még többet,
hiszen az északi agglomeráció települései, Ibránytól
Kemecséig könnyebben jutnak el a sztrádára, és így kike-
rülhetik a nagykörutunkat. – Emellett a teherforgalomnak
nem kell majd sem északról, sem nyugat, azaz Tokaj felõl
bejönnie a városba. Még egy fontos szempont a környe-
zetvédelmi elõnyök mellett, hogy itt alakult ki a déli ipar-
terület teltségével egy új gazdasági övezet, amelyet szin-
tén elér az elkerülõ út. A LEGO már fejleszt a térségben,
minden adott a további vállalkozások betelepüléséhez. S
azt se feledjük, hogy az önkormányzat is mindent meg-
tesz az infrastruktúra fejlesztése területén, amiben a leg-
nagyobb, sok évtizedes a lemaradásunk. A fejlesztések jele
a 71 kilométerre bõvült kerékpárút-hálózat, az ötven kilo-
méternyi pormentesített szakasz, s több közlekedési cso-
mópont is – egyre méltóbbak vagyunk a közlekedési-lo-
gisztikai adottságainkhoz – sorolta a polgármester.

ÚJ HÍDDAL, GUMIBITUMENNEL,
KÉT KÖRFORGALOMMAL

A rendezvényen a beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt. mûszaki igazgatóhelyettese, Kovács Pé-
ter tájékoztatott a mûszaki paraméterekrõl. Eszerint a
befejezéshez két újabb szakasz épült, az elsõ a 38-as
útig a Zemplénkõ Kft., Nyírszõlõsig a KE-VÍZ 21 Zrt.
kivitelezésében. Az összességében közel nyolc kilomé-
teres, 2x1 forgalmi sávos új nyomvonalon vezetett úton
van egy 68 méter hosszú híd, amely a Nyíregyháza–
Miskolc vasútvonal felett ível át, s a Nyírszõlõs felé ve-
zetõ szakasz gumibetonból készült. Ennek elõnye a
nagyobb terhelhetõség, a hosszabb élettartam, a kisebb
fenntartási költség, s amellett, hogy a használt gumiab-
roncsok beépítése környezetvédelmi szempontból is
fontos, 2-3 decibellel kisebb a közlekedési zajterhelé-
se is. Két új körforgalom is épült: a 38-as útnál, vala-
mint Nyírszõlõsnél – „mellesleg”, egy másik projekt
keretében az odáig vezetõ Westsik V. utca felújítása is
elkészült 5,5 kilométeren. A fejlesztés során 800 darab
fát is elültettek a szakaszon.
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A 98. A BELVÁROSBAN!
Új játszótér várja a családosokat a Bocskai utca és a

nagykörút csatlakozásánál található társasházi lakóöve-
zetben. Ez már a 98. Nyíregyházán!

Az új játszótér egy hiánypótló fejlesztés eredménye,
hiszen a környéken sok kisgyermekes család él – mondta
a városrész önkormányzati képviselõje, aki hozzátette, a
hinta, a padok és kombinált játszóvár mellé 13 fát is elül-
tettek.

– Az egészséges életmódhoz hozzátartozik az is, hogy
a kisgyerekek játszótereken is játszanak, hiszen ez az õ
szellemi és fizikai képességüket is fejleszti. Nagyon kö-
szönöm a cégek felajánlását – két helyi vállalkozás 50-50
fa felajánlásával járult hozzá a nagyszabású városi fásítási
programhoz – és persze a munkát a kivitelezõknek. A 100.
játszóteret is hamarosan átadjuk, és a jövõben talán lesz
több is, hiszen mindenki érdeke, hogy az itt élõk minél
jobban és komfortosabban tudjanak élni szeretett váro-
sunkban – hangsúlyozta dr. Adorján Gusztáv.

GOMBAKÉNT SZAPORODNAK A JÁTSZÓTEREK
JÁTSZÓVÁR SÓSTÓN
Megújult a Csiha Kálmán utca és Kemecsei út közötti

sportpark. Két évvel ezelõtt tizenegy eszközbõl álló sza-
badtéri kondiparkot hoztak létre, ami mellett most új,
kombinált játszóvárat építettek csúszdákkal és mászó-
falakkal. A beruházás értéke 3 millió 800 ezer forint
volt.

POLOSKAINVÁZIÓ: ALIG BÍRNI A BÛZÖS KIS ÍZELTLÁBÚAKKAL

SZINTE TELT HÁZ
Vasárnap késõ délután szinte teljesen megtelt az új

szabadidõpark a Kertvárosban. A KRESZ-parkban egy-
mást érték a biciklisek, de a military játszótérnek sem
volt olyan eleme, amelyet ne érintettek voltak a gye-
rekek.

Már tavaly is az õrületbe kergettek minket a büdös,
zizegve repülõ, lapos betolakodók, azonban úgy tûnik,
idén is kellemetlen õsz elé nézünk. Menetrendszerûen
érkeznek tucatjával, akár százszámra a lakásokba a te-
lelni vágyó poloskák.

Az utóbbi években egyre gyakoribbak a poloskainvázi-
ókról szóló hírek, tucatjával futnak be hozzánk is az olyan
olvasói észrevételek, amelyekben a városlakók a házakat
ostromló büdös poloskákra panaszkodnak: ott vannak a
falakon, a kertekben, a veteményesekben. A jelenségre
egyszerû a magyarázat: eddig is sok poloskafaj élt hazánk-
ban, de az utóbbi években néhány invazív poloskafaj,
különösen a márványpoloska és a zöld vándorpoloska,
ellepte Magyarországot – tudtuk meg dr. Hörcsik Zsolttól,
a Nyíregyházi Egyetem docensétõl.

ÁZSIÁBÓL ÉRKEZTEK

– A márványpoloska ázsiai eredetû, valószínûleg gyü-
mölcs-, illetve zöldségszállítmányokkal érkezett Ázsiából
Európába, ahol remekül megtalálta az életfeltételeit. A zöld
vándorpoloska pedig etiópiai eredetû faj és hazánkat a
Balkán felõl lepte el – magyarázta dr. Hörcsik Zsolt, aki

kiemelte, mind a két faj polifág, ami azt jelenti, hogy sok
növény szolgál nekik táplálékul, így remekül megtalálják
az életfeltételeiket. Ráadásul nagyon jól érzik magukat
nálunk, ugyanis megfelelõ számukra a klíma, és nincse-
nek természetes ellenségeik, a hideg elõl pedig a lakások-
ba próbálnak behúzódni az õszi hónapokban.

NEHÉZ VÉDEKEZNI ELLENÜK

Ezeknek a poloskáknak a Kárpát-medencében egyelõ-
re nincs hatékony természetes ellenségük, nem létezik

kifejezetten ellenük kifejlesztett, szelektív rovarölõ szer,
és tökéletes védelmet sokszor a szúnyogháló sem ad, hi-
szen testük lapos, így a legkisebb résen is átjutnak.

– A kertekben ugyan lehet ellenük védekezni kémiai
módszerekkel, de tudni kell, hogy az nem szelektív,
vagyis a vegyszer olyan ízeltlábúakat is megöl, amit
egyébként indokolatlan lenne.

ELÉRTÉK A CSÚCSOT

Bár léteznek inváziós gócpontok, például Budapesten
és a vidéki nagyvárosokban, ahová a gyümölcs- és zöld-
ségszállítmányok megérkeznek, de gyakorlatilag úton-út-
félen találkozhatunk velük.

Igaz, Nyíregyházán is sok a poloska, de az ország szá-
mos pontján nagyobb mennyiségben vannak jelen. A po-
loskák jelenléte õsszel a legszembetûnõbb, hiszen ilyen-
kor lassan elkezdik keresni telelõhelyeiket, de számítani
kell arra, hogy megjelenésük ciklikus, vagyis évrõl évre
felbukkannak majd. Elsõsorban abban reménykedhetünk,
hogy kialakulnak majd a természetes ragadozópopuláci-
óik és ezek kordában tartják õket.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

A területre huszonkét fát ültetett el a NYÍRVV Nonprofit
Kft., de cserjébõl készült „kerítést”, sövényt is telepítet-
tek. A megújult közösségi teret Ágoston Ildikó, a város-
rész önkormányzati képviselõje kedden adta át.

– Két évvel ezelõtt mintegy 7 millió forintból megépült
a kondipark, ami már a negyedik a 6-os számú  választó-
kerületben. Ezzel is szerettük volna kiszolgálni az itt élõ
családokat. Ehhez társult most ez a gyönyörû  játszótér,
amely közösségi térként funkcionálhat ezentúl.

– Az új kombinált játszóvár  csúszdákkal és má-
szófalakkal gondoskodik a gyerekek kikapcsolódásáról,
míg szüleik sportolhatnak. A park mellé több mint 20 fát –
hársfát, aranyló gledicsiafát, gesztenyefákat és gömb kõri-
seket –, valamint sövényt is telepítettek, mely megakadá-
lyozza, hogy a kisgyerekek hirtelen elhagyják a játszóte-
ret. Ebbõl két esztendõ múlva már valódi kerítés lesz –
tudtuk meg Keczkó Jánostól, a NYÍRVV Nonprofit Kft. iro-
davezetõjétõl.

Sóstó területén a Csónak, Tölgyes és Jázmin utcán, a Blaha
Lujza sétányon, az Úttörõ utcán, illetve a Szabó Lõrinc is-
kola udvarán készült már játszótér és kondipark. A város-
rész képviselõje a meglévõk mellé újabb térfigyelõ kame-
rákat szeretne telepíttetni a biztonság megõrzésére.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

A sóstóhegyi iskola diákjai Ágoston Ildikó önkormányza-
ti képviselõvel

Folyamatosan fejleszti, újítja és szépíti a közösségi te-
reket az önkormányzat. Idén parkrekonstrukciós munká-
latokra 32 millió forintot fordítanak, játszótérépítésre és
-bõvítésre pedig közel 80 millió forint áll rendelkezésre.
Ebben az évben Nyíregyháza különbözõ városrészeiben,
az Érkertben, a belvárosban, a Jósavárosban, Örökösföldön
és Sóstóhegyen újulnak meg a közösségi terek. A fejlesz-
tések során a NYÍRVV munkatársai igyekeznek komple-
xen kezelni egy-egy területet. Sok helyen a sétányok nagy
része begyepesedett, régi gyöngykavicsos borítású, ezért
szükséges az újjáépítés, új szegélykövekkel és járófelület-
tel látják el azokat. És több játszótérnél lecserélik az el-
avultabb eszközöket.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Bizonyára már mindenki hallott a Lila Akác közrõl, a
fiktív utcáról, amely a Született feleségek címû amerikai
filmsorozat fõ helyszíne. A Lila Akác köz és környezete
magában hordozza a tökéletes amerikai kertváros jellem-
zõit: zöld füves parkok, szép, kényelmes kertes családi
házak fehér kerítéssel, tiszta utcák. Ez a sorozat fõ hely-
színe, és valami hasonlóra hajaz a nyíregyházi Kertváros
is. Vasárnap késõ délután tucatjával tûntek fel a kerékpá-
rosok, akik egy irányt vettek célba: a napokban átadott új
szabadidõparkot, a volt Vay Ádám laktanya területén.

Mint ismert, a beruházás 163 ezer négyzetméternyi te-
rületet érintett, ahol XXI. századi, a helyszín korábbi jelle-
gére utaló military játszóteret és KRESZ-parkot hoztak lét-
re. A játszótér közelében mosdót építettek, megoldották a
villamosenergia-ellátást, a közvilágítást, a csapadékvíz-el-
vezetést és térfigyelõ kamerarendszert építettek ki. A volt
parancsnoki épület Technológiai Transzferközponttá ala-
kult. Fákat és cserjéket ültettek, utcabútorokat helyeztek
ki, a pihenni vágyók részére pedig bográcsozóhelyek, pik-
nikezésre alkalmas terek, sétányok kerültek kialakításra.
A kivitelezõ egyben tisztelettel felhívja a figyelmet az esz-
közök rendeltetésszerû használatára és az elõírások be-
tartására a biztonságos igénybevétel érdekében.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

Fotó: internet
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EGY HÓNAP MÚLVA RALLY EURÓPA-BAJNOKSÁG
PÉNTEKEN RAJTCEREMÓNIA, VASÁRNAP PEDIG GYORSASÁGI A BELVÁROSBAN

Magyarországra 2003 után visszatér a Rally Európa-baj-
nokság (ERC) mezõnye. A bajnokság záróversenyét novem-
ber 8–10. között, nyíregyházi központtal rendezik meg.
November 8-án, pénteken este negyed 7-kor városunk ad
helyet a rajtceremóniának, valamint november 10-én, va-
sárnap negyed 1-tõl a belvárosi gyorsasági futamnak, illetve
este a díjátadó ceremóniának. Erre a hétvégére már alig
van szabad szállás Nyíregyházán, hiszen a versenyzõkkel
óriási stábok érkeznek majd Európa számos pontjáról.

A tavalyi Nyíregyháza Rally versenynapján jelentették
be, hogy idén Rally EB-futamot rendezhet Magyarország.
A Nemzetközi Automobil Szövetség Motorsport Világta-
nácsának decemberi, szentpétervári ülésén véglegesítet-
ték is az összes FIA által felügyelt sorozat versenynaptá-
rát, köztük a Rally Európa-bajnokság (ERC) 2019-es me-
netrendjét is. Ebben a sorozatban négy aszfaltos és négy
murvás verseny szerepel, így a márciusi Azori-szigeteki, a
májusi Kanári-szigeteki és lettországi, a júniusi lengyel, a
júliusi római, az augusztusi Barum és a szeptemberi Ciprus
Rali után, november 8. és 10. között a Rally Hungary zárja
a versenysorozatot, méghozzá nyíregyházi központtal.

ÓRIÁSI SHOW-VAL INDUL

– Az Európa-bajnoki futam útvonala a tavalyi Nyíregy-
háza Rallyhoz hasonló lesz, 80 százalékban változatlan
marad. A szervizparknak, a rajtnak és a célnak is Nyír-
egyháza ad majd otthont, a Zemplénben, illetve a tokaji
régióban pedig a gyorsaságik lesznek – tájékoztatta szer-
kesztõségünket Õry Tamás, a verseny promótere. Ami
azonban változik, hogy egyrészt a rajtceremónián sokkal
nagyobb show-ra számíthat a közönség, a szervizpark
miatt pedig a Tokaji úti Vásártér (KGST piac) egész hétvé-
gén le lesz zárva az árusok és a vásárlók elõl.

HÁROM KÖRT KELL TELJESÍTENI

Amit már tudni lehet, hogy a pénteki (november 8.) rajt-
ceremónián túl, idén november 10-én, vasárnap negyed
1-kor kezdõdik a gyorsasági szakasz futama Nyíregyhá-
zán. Bár a belvárosi gyorsasági szakasz útvonala hasonló
lesz, mint tavaly az I. Nyíregyháza Rallyn volt, azonban a
táv rövidebb, éppen ezért 3 kört teljesítenek majd a ver-
senyzõk. Az EB ünnepélyes megnyitója, a rajtceremónia,

a shakedown, kvalifikáció, a szervizpark, a belvárosi kör-
gyorsasági és a céldobogó, díjátadó ceremónia ingyene-
sen lesz látogatható, azonban az összes többi helyszínre
már egy úgynevezett Rally Passt kell váltani.

A RABÓCSIRING IS SZEREPET KAP

Az ERC Rally Hungary november 8-án, háromnegyed 10-
tõl kvalifikációval veszi kezdetét (ennek lényege, hogy a leg-
gyorsabban teljesítõ páros elsõként választhat majd magá-
nak rajtpozíciót). Este negyed 7-tõl már rajtceremónia lesz
Nyíregyházán, a Kossuth téren, majd kicsivel 7 óra után az
elsõ gyorsasági szakasz Máriapócson, a RabócsiRingen.

ALIG VAN SZÁLLÁS

– Az Európa-bajnoki futamon elõreláthatóan 120–130
páros fog majd indulni – õk nagy stábbal jönnek –, és mi-
vel Európa számos pontjáról érkeznek, már rengeteg szál-
lást lefoglaltak Nyíregyházán is. Szinte már alig találni
november 8–10-ére szabad szobát. A Rally Hungary több
ezer embert fog vonzani, és mivel nem dõlt még el a baj-
nokság – három versenyzõ harcol az EB címért –, ezért
várhatóan nemcsak Magyarországról, hanem külföldrõl is
érkeznek majd látogatók a szabolcsi megyeszékhelyre –
tájékoztatott Õry Tamás.

(Szerzõ: Bruszel Dóra)

ÕRÜLT NYÍRÁDI FUTAM: BÁNKIS TANÁROK ÉS DIÁKOK A DERBIN
A fantasztikus 12. helyezést érte el a nyíregyházi Bán-

ki Donát Mûszaki Középiskola csapata a nyírádi 24 órás
rallycross versenyen. Az iskola alapítványa Vályi István-
tól kapott  egy autót, amit a tanárok és diákok közösen
készítettek fel a megmérettetésre és a derbin is tanár-
diák team állta a sarat. A bánkisok a legfiatalabb csapat-
nak járó különdíjat is elhozták és páratlan módon egye-
düli középiskolaként vettek részt az õrült futamon.

Megtapsolták a Bánki csapatát a 24 órás nyírádi ver-
seny után. Meg is érdemelték az ünneplést. A 27 fõs stáb,
tanárok és diákok közösen, idõt és energiát nem kímélve,
fantasztikus eredményt értek el. 85 csapat közül a Bánki
Team 12. helyen ért célba Nyírádon. Egy 1991-es évjáratú
Volvo 940-est készítettek fel a nagyszabású versenyre.
Szinte el sem hitték az eredményt, mert a szándékuk csu-
pán az volt, hogy az autó és a stáb bírja ki az embert és
gépet próbáló futamot.

10 SOFÕR VEZETTE

17 fõs technikai személyzet dolgozott azon, hogy a jár-
mû bírja a megpróbáltatásokat és 10 sofõr vezette a gépet
a 24 óra alatt. A 22 éves Nagy Zsolt, bánkis öregdiák 

kétszer is vezette a futam alatt a jármûvet. Azt mondta,
nagyon élvezte a versenyt.

– Igazából el volt osztva, ki mennyit vezet. Én reggel
ültem a volán mögé, Vaskó Dominik után, aztán én hoz-
tam be a Volvót a célba. Hatalmas élmény volt, életre szóló.
Köszönöm szépen a Bánkinak, hogy ezt nekem megadta
és versenyezhettem velük – mondta el Nagy Zsolt.

A bánkisok a legfiatalabb csapatnak járó különdíjat is
elhozták Nyírádról. A sikerük azért is páratlan, mert kö-
zépiskolaként csak õk indultak a versenyen.

ÚJABB ÁLMOKAT SZÕNEK

A tervek szerint a viseltes Volvót a megpróbáltatások
után nyugdíjazza a Bánki Team, de ez nem jelenti azt,
hogy a középiskolásoknak ez lett volna az elsõ és utolsó
versenyük. Új géppel szeretnének indulni a következõ
megmérettetésen, de ha másképp nem megy, akkor jó az
öreg a háznál alapon, ismét kezelésbe veszik és ezzel
vágnak neki a következõ 24 órás derbinek.  

(Szerzõ: Z. Pintye Zsolt)

A HEGYEK KÖZÖTT FOLYTATÓDIK

A verseny szombaton hat gyorsasági szakasszal folytató-
dik, kétszer hármas felosztásban, melyet egy napközbeni,
nyíregyházi szerviz szakít félbe. A kezdés reggel 9 órakor
várható Újhuta és Nyíri között, majd Füzér-Abaújvári el-
ágazás és Mád-Disznókõ következik. E három gyorsasági
szakasz összességében 53,77 versenykilométert foglal ma-
gába. Vasárnap szintén több mint egy száz kilométeres táv
áll a versenyzõk elõtt. Reggel kicsivel 9 óra elõtt Óhuta és

Fony tíz kilométeres részével kezdõdik a futam zárónapjá-
nak küzdelme. Az izgalmakat többek között Telkibánya-
Újhuta jelentheti, hiszen e gyorsasági huszonkét kilomé-
terrel várja a párosokat. Disznókõ-Mád a soron következõ
kötelezõ feladat, majd a nyíregyházi szuperspeciál, hat ki-
lométerrel (a belvárosban három kört tesznek meg a ver-
senyzõk). A szervizpark után Óhuta-Fony, Telkibánya-
Újhuta és végül Disznókõ-Mád között zárul a verseny.
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AZ IDÕSEKET ÜNNEPELTE AZ ÖNKORMÁNYZAT
A szépkorúakat ünnepeltük kedden. Az ENSZ jelölte ki

október elsejét az Idõsek Világnapjának, melyen régi ha-
gyomány, hogy az önkormányzat kulturális mûsorral ked-
veskedik a nyugdíjas korosztálynak. Az egészségügyi szû-
réseket, az elmúlt egy évet összefoglaló kisfilmet és a
polgármesteri köszöntõt követõen a Liszt-díjas, Érdemes
Mûvész, Pitti Katalin lépett a Continental Aréna színpa-
dára az ünnepi operettgála keretében.

„Szintén a nyugdíjas korosztály komfortját növeli, hogy
elkészült a Vécsey utcai Idõsek Klubja felújítása, Nyírszõ-
lõsön is korszerûsítették az épületet, az Õz utcán pedig
már épül a Szociális Nappali Ellátó Intézmény.” Ez csak
egy idézete annak a tízperces kisfilmnek, melyet a Nyír-
egyházi Televízió – mint minden évben – idén is elkészí-
tett a két világnap között eltelt esztendõ fontosabb törté-
néseit összefoglalva.

FONTOS A NYUGDÍJAS KOROSZTÁLY

Természetesen a teljesség igénye nélkül, amire köszön-
tõjében dr. Kovács Ferenc is utalt. A polgármester az el-
múlt idõszak fejlesztéseit sorolva azt mondta, azok mind
a közösségépítést szolgálták, hiszen egész Nyíregyházát
egy nagy családnak tekinti, melynek több generációja
van, köztük kiemelten fontosak a nagyszülõk. – Az Idõs-
ügyi Tanács mellett a nyugdíjas-egyesületek, -klubok, a
nyugdíjas városi szövetség is partnerünk és az önkor-
mányzattal, az intézményrendszerrel folyamatosan kap-
csolatban állnak. Azért fontos ez, mert mi Önöktõl, a
nyugdíjasoktól szeretnénk információt kapni arról – és

kapunk is nagyon sok javaslatot –, hogy miben tudunk
segíteni. Hogyan tudjuk azt a programunkat mindenki
számára elérhetõ módon és a mindennapokban is érez-
hetõen megvalósítani, amelyben az idõseknek egy mél-
tóságteljesebb, egészségesebb életet biztosítanánk – fo-
galmazott a polgármester.

VAN IGÉNY AZ IDÕSÜGYI TANÁCSRA

A városvezetõ nemcsak fõvédnökként az Idõsek Világ-
napján, hanem gyakran van jelen a szépkorúak egyéb ese-
ményein is, s az általa 2012-ben életre hívott Idõsügyi
Tanácsnak elnöke. Annak a szervezetnek, mely az idõs
generáció kéréseit, véleményét, javaslatait közvetíti az

önkormányzat felé, s melynek tagjai, ezáltal a nyíregyhá-
zi nyugdíjasok elsõ kézbõl kapnak tájékoztatást az idõse-
ket érintõ kérdésekrõl a városházi szakemberektõl. A tit-
kár, Fintor Károlyné szerint jók a munkájukról a visszajel-
zések, gyakran megállítják õket. – Rájöttünk, nagyon fon-
tos az idõseknek, hogy van egy ilyen képviseletük. Sokan
megállítanak az utcán, eljönnek a fogadóórára, s elmond-
ják, hogy ezt vagy azt kellene csinálni. Van arra igény,
hogy mi mûködjünk. Úton-útfélen köszönetet mondanak
az idõs emberek, így nyilván jó, hogy van ez a szervezet.

FÕSZEREPBEN PITTI KATALIN

A várossal való együttmûködés egyik szép példája a
„Meséld el nekem! Élettörténetek Nyíregyházán” címû
pályázat, melynek következõ kötete a napokban jelenik
meg, október 10-én pedig a hagyományos mûvészeti gá-
lájukon, a Ki mit tud?-on mutatják be produkcióikat sok
esetben országosan is elismert nyíregyházi nyugdíjasok.
Egy világhírû operaénekes pedig nekik kedveskedett az
október elsejei rendezvényen: a desszert elfogyasztása és
az önkormányzat apró figyelmességének átvétele elõtt
békéscsabai mûvészek és táncosok társaságában a Liszt-
díjas, Érdemes Mûvész, Pitti Katalin volt a fõszereplõje az
operettgálának, nagy sikert aratva. (A szépkorúak ünne-
pére készült, világnaptól világnapig tartó idõszakot bemu-
tató kisfilm most is megtekinthetõ a  nyiregyhaza.hu  ol-
dalon, a Városinfó menüpont alatt, az Idõskorúaknak ro-
vatban.)

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Több százan vettek részt az Idõsek Napján az arénában
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A HOSSZÚ HÁZASSÁG TITKA: MEGÉRTÉS, SZERETET, TOLERANCIA
AZ IDEI ÉVBEN ARANYLAKODALMUKAT ÜNNEPLÕKET KÖSZÖNTÖTTÉK NYÍREGYHÁZÁN

Nyíregyháza önkormányzata hagyományteremtõ cél-
lal köszöntötte hétvégén az aranylakodalmukat ünneplõ
házaspárokat a Váci Mihály Kulturális Központban. A
városban 1969-ben 889 pár kötött házasságot. Közülük,
a mai napig fennálló házasságban és nyíregyházi lakos-
ként 153 házaspár köszönthetõ. Az új, hagyományteremtõ
szándékkal megrendezett ünnepségen közülük 33 pár vett
részt.

Bálint Edit Judit és Szepesvölgyi József november 6-án,
csütörtökön volt a Házasságkötõ Terem ünnepelt vendé-
ge. – Csendesen, szûk családi körben, egyszerûen telt az

esküvõnk. Akkor még nem beszélhettünk luxusról. Már
hatvan éve együtt vagyunk, egy fiú és egy lány lett a há-
zasságunk gyümölcse. Hogy mi a hosszú házasság titka?
A nagyon sok megértés, a szeretet és a tolerancia.

Sokat tesz az önkormányzat a szépkorú emberekért.

Nemcsak eseményeket szervez és pályázatokat hirdet, de
anyagi támogatást is ad a rászorulóknak – fogalmazott dr.
Kovács Ferenc polgármester.

Nyíregyháza önkormányzata készül 2020-ban, majd az
azt követõ esztendõkben is az aranykorúak köszöntésére.

József és felesége, Lesku Mária; Istványi Tibor és felesé-
ge, Benkó Erzsébet; Halcsák György és felesége, Faze-
kas Mária Terézia; Zajácz András és felesége, Márföldi
Katalin Erzsébet; Révész János és felesége, Gyurcsán Er-
zsébet; Ujteleki Mihály és felesége, Szlávik Veronika;
Hetei György és felesége, Kis Zsuzsanna.

ÜNNEPELTEK, AKIK RÉSZT VETTEK AZ ARANY NAPON

Károly Géza és felesége, Malamidesz Irén; Jónás Jó-
zsef és felesége, Brtka Ilona; Rusin András és felesége,
Grajczár Teréz; Farkas József István és felesége, Molnár
Mária; Bodó László és felesége, Szita Magdolna; Bod-
nár László Ferenc és felesége, Nagy Edit Irén; Rácz Sán-
dor és felesége, Fedor Erzsébet; Pócsi László és felesé-
ge, Hegyes Irén; Takács János és felesége, Kóródi Kata-
lin Borbála; Szász Ernõ és felesége, Jámbor Eleonóra
Margit; Juhász István Csaba és felesége, Kövesdi Anikó
Zsuzsánna; Lengyel Árpád és felesége, Temesi Éva Má-
ria; Posgai Jenõ György és felesége, Farkas Terézia; Ko-
vács Barnabás és felesége, Zomborszki Angéla Teréz;
Balázsi István és felesége, Magyar Anna; Szabó István
és felesége, Gyebrószki Erzsébet; Szõke Sándor és fele-
sége, Jaczkovits Erzsébet; Kõvári István és felesége, Lo-
vas Mária Magdolna; Fehér Ferenc és felesége, Vajda
Piroska Zsófia; Palicz János és felesége, Vágner Julian-
na; Szepesvölgyi József és felesége, Bálint Edit Judit;
Kecskeméti Gábor és felesége, Kostyál Mária; Kovács
István és felesége, Dankó Ilona; Fedor József és felesé-
ge, Takács Ilona; Székely József és felesége, Petró Erzsé-
bet; Bodnárik András és felesége, Liskán Ilona; Balázs

Dr. Kása Brigitta aljegyzõ, dr. Szemán Sándor címzetes
fõjegyzõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és dr. Veres

Ildikó, az anyakönyvi csoport vezetõje Még torta is volt az ünnepségen
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VÁLASZTÁS VÁLASZTÁS

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS 2019
11. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

KÉPVISELÕJELÖLTJEI
 1. Kerekes István, Mi Hazánk Mozgalom
 2. Gagna Csaba, FIDESZ-KDNP
 3. Póka Imre, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbeszéd,

Momentum, DK

12. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Nagy Sándorné, független
 2. Valkó Krisztián László, Mi Hazánk Mozgalom
 3. Mussó László, FIDESZ-KDNP
 4. Lengyel Máté, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbe-

széd, Momentum, DK

13. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Vassné Harman Gyöngyi, FIDESZ-KDNP
 2. Gyebrószki János, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-

beszéd, Momentum, DK

14. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Fodor István, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbe-
széd, Momentum, DK

 2. Bajnay Kornél, FIDESZ-KDNP
 3. Teski Géza, független

15. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Dr. Tirpák György, FIDESZ-KDNP
 2. Vass Zoltán Géza, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-

beszéd, Momentum, DK
 3. Szécsi Józsefné, független

LENGYEL TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Bárkányi Wieslawa, Magyar-Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület, Lengyel Magyar Klub és STO-LAT Nyíregy-
házi Lengyel-Magyar Baráti Társaság Egyesület

2. Bárkányi Tamás, Magyar-Lengyel Baráti Kulturális Egye-
sület, Lengyel Magyar Klub és STO-LAT Nyíregyházi
Lengyel-Magyar Baráti Társaság Egyesület

3. Bárkányi Imre, Magyar-Lengyel Baráti Kulturális
Egyesület, Lengyel Magyar Klub és STO-LAT Nyíregy-
házi Lengyel-Magyar Baráti Társaság Egyesület

NÉMET TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Bróthág László, Napkori Svábok Egyesülete
2. Tircsi Gábor, Napkori Svábok Egyesülete
3. Szeiler Jánosné, Napkori Svábok Egyesülete
4. Szûcsné Pozsonyi Beáta, Napkori Svábok Egyesülete
5. Schwegler Mihály, Napkori Svábok Egyesülete

ÖRMÉNY TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Malhazjan Vahan Kilikia, Kulturális Egyesület
2. Dr. Malhazjan Armen, Örmény Kulturális és Informá-

ciós Központ Egyesület
3. Dr. Kiss Gabriella, Örmény Kulturális és Információs

Központ Egyesület

ROMA TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Balogh Gyõzõ, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Me-
gyei Szervezete

2. Lakatos Ferenc, Fiatal Romák Országos Szövetsége
3. Balogh Artúr, Roma Munkaadók – Munkavállalók Szö-

vetsége
4. Lakatos József, Fiatal Romák Országos Szövetsége
5. Teremi Rajmund, Nemzeti Roma Összefogás
6. Csorba Miklósné, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z

Megyei Szervezete
7. Garda Anikó Zsuzsanna, Fiatal Romák Országos Szö-

vetsége
8. Káté Tibor, Roma Munkaadók – Munkavállalók Szö-

vetsége
9. Glonci László, Roma Munkaadók – Munkavállalók Szö-

vetsége
10. Makula Violetta, Fiatal Romák Országos Szövetsége

11. Oláh Miklós, Nemzeti Roma Összefogás
12. Buliska Lõrinc, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z Me-

gyei Szervezete
13. Marosi Zsolt Gyula, Roma Polgárjogi Mozgalom B-A-Z

Megyei Szervezete
14. Teremi László Sándorné, Roma Munkaadók – Munka-

vállalók Szövetsége
15. Kiss Márió, Roma Munkaadók – Munkavállalók Szö-

vetsége
16. Tóth Edina, Fiatal Romák Országos Szövetsége
17. Kóka György András, Roma Polgárjogi Mozgalom

B-A-Z Megyei Szervezete

RUSZIN TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Varga András, Magyarországi Ruszinok/Rutének Orszá-
gos Szövetsége

2. Varga Márta, Magyarországi Ruszinok/Rutének Orszá-
gos Szövetsége

3. Bodnár István, Magyarországi Ruszinok/Rutének Or-
szágos Szövetsége

SZLOVÁK TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Dr. Hudák László, Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület
2. Szarka József, Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület
3. Vona István, Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület
4. Szarka Anita, Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület
5. Illés János, Nyírség Tirpák Kulturális Egyesület

UKRÁN TELEPÜLÉSI NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕJELÖLTEK

1. Koroly Olga, Magyarországi Ukrán Kulturális Egyesület
2. Luncsenko Kornélia, Magyarországi Ukrán Kulturális

Egyesület
3. Szofilkanics Judit, Magyarországi Ukrán Kulturális Egye-

sület
4. Rohály Valéria, Magyarországi Ukrán Kulturális Egye-

sület
5. Sztankó Mária, Magyarországi Ukrán Kulturális Egye-

sület

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK 2019. OKTÓBER HÓ 13. NAPJÁRA KITÛZÖTT

VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok!

Magyarországon 2019. október 13-án kerül sor a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2019. évi ál-
talános választásával egy napon a nemzetiségi önkormány-
zati képviselõk választására is.

Ezen a választáson új szabály, hogy valamely nemzeti-
ség névjegyzékében szereplõ választópolgárok a lakcímük
szerinti szavazókörben szavazhatnak, tehát ugyanabban a
szavazóhelyiségben adhatják le szavazatukat a nemzetisé-
gi jelöltekre is, ahol a polgármesterjelöltekre és az önkor-
mányzati képviselõjelöltekre szavaznak.

A nemzetiségi választópolgár lakóhelyén, vagy – ha leg-
késõbb 2019. június hó 26. napjáig tartózkodási helyet (ide-
iglenes lakcím) is létesített, és tartózkodási helyének érvé-
nyessége legalább 2019. október 13-ig tart – bejelentett  tar-
tózkodási helyén szavazhat. Így ezen a választáson – ameny-
nyiben a választópolgár nem a lakóhelyén kíván szavazni –
átjelentkezési kérelmet csak a bejelentett érvényes tartóz-
kodási helyre lehet kérni legkésõbb 2019. október 9-én
(szerdán) 16.00 óráig annál a választási irodánál, amely-
nek szavazóköri névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Szavazni kizárólag személyesen lehet reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt
személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosító-
ját kell igazolnia.

Erre a következõ, a magyar hatóságok – az Európai Unió
más tagállamának állampolgára esetén az az Európai Unió
másik tagállamának hatósága – által kiállított érvényes iga-
zolványok alkalmasak:

a személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító iga-

zolvány és ideiglenes személyazonosító igazolvány (kár-
tya formátumú),

– magyar hatóság által kiállított régi típusú személyazono-
sító igazolvány (könyvecske formájú),

– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél

is),
– más uniós tagállam által kiállított személyazonosító iga-

zolvány vagy útlevél (az Európai Unió más tagállamának
választópolgára esetében),

a lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,

amennyiben tartalmazza a lakcímet,
a személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lak-

címigazolvány hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi azo-

nosító jelrõl.
Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben

szereplõ, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékos-
sága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat
be.

A mozgóurna iránti kérelemnek
 a.) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-

nikus úton legkésõbb 2019. október 9-én (szerdán)
16.00 óráig,

 b.) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektro-
nikus úton legkésõbb 2019. október 11-én (pénteken)
16.00 óráig,

 c.) 2019. október 11-én 16.00 órát követõen elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton legkésõbb 2019.
október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig

kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek
névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.

A települési nemzetiségi önkormányzati választással egy
napon kerül sor a területi és az országos nemzetiségi vá-
lasztásra is.

Így a nemzetiségi névjegyzékben szereplõ választópol-
gár legalább 1, legfeljebb 3 db szavazólapot fog kapni. A
szavazólapok zöld színûek lesznek, amelyeket az ugyan-
csak zöld színû borítékokba kell beletenni és le kell ragasz-
tani. Nagyon fontos, hogy a zöld színû nemzetiségi szava-
zólapot bele kell tenni a zöld színû borítékba, és le is kell
ragasztani, mert a boríték nélküli szavazólap és a nyitott
boríték is a szavazatok érvénytelenségét eredményezi.

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

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a válasz-
tás napján, 2019. október 13-án a Helyi Választási Iroda
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az aláb-
bi telefonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a
42/524-530, 42/524-532 telefonszámokon,

– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgá-
rok jegyzékével kapcsolatos információk az 524-524/764-
es vagy 766-os melléken kérhetõk.

Kérem a tisztelt nemzetiségi választópolgárokat, hogy
2019. október 13-án a fentiek szerint éljenek választójo-
gukkal.

Nyíregyháza, 2019. október 1.
Dr. Szemán Sándor

Helyi Választási Iroda vezetõje

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕK ÉS POLGÁRMESTEREK 2019. OKTÓBER HÓ 13. NAPJÁRA

KITÛZÖTT VÁLASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL
Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!

Magyarországon 2019. október 13-án kerül sor a helyi
önkormányzati képviselõk és polgármesterek 2019. évi ál-
talános választására.

Ezen a választáson nemcsak a nagykorú magyar állam-
polgárok szavazhatnak, hanem Magyarországon menekült-
ként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert min-
den nagykorú személynek, valamint az Európai Unió más
tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkezõ min-
den nagykorú állampolgárának is joga van ahhoz, hogy sza-
vazhasson.

A választópolgár lakóhelyén, vagy – ha legkésõbb 2019.
június hó 26. napjáig tartózkodási helyet (ideiglenes lak-
cím) is létesített, és tartózkodási helyének érvényessége leg-
alább 2019. október 13-ig tart – bejelentett tartózkodási
helyén szavazhat. Így ezen a választáson – amennyiben a
választópolgár nem a lakóhelyén kíván szavazni – átjelent-
kezési kérelmet csak a bejelentett érvényes tartózkodási
helyre lehet kérni legkésõbb 2019. október 9-én (szerdán)
16.00 óráig annál a választási irodánál, amelynek szavazó-
köri névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Szavazni kizárólag személyesen lehet reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt
személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosító-
ját kell igazolnia.

Erre a következõ, a magyar hatóságok – az Európai Unió
más tagállamának állampolgára esetén az az Európai Unió
másik tagállamának hatósága – által kiállított érvényes iga-
zolványok alkalmasak:

a személyazonosság igazolására:
– magyar hatóság által kiállított személyazonosító iga-

zolvány és ideiglenes személyazonosító igazolvány (kár-
tya formátumú),

– magyar hatóság által kiállított régi típusú személyazono-
sító igazolvány (könyvecske formájú),

– magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– magyar hatóság által kiállított útlevél (ideiglenes útlevél

is),
– más uniós tagállam által kiállított személyazonosító iga-

zolvány vagy útlevél (az Európai Unió más tagállamának
választópolgára esetében),

a lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány,

amennyiben tartalmazza a lakcímet,
a személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lak-

címigazolvány hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetõleg igazolás a személyi azo-

nosító jelrõl.
Ezen a választáson külföldön, Magyarország külképvise-

letein nem lehet szavazni.
Azok a választópolgárok, akiknek lakcíme csak az adott

település megnevezését tartalmazza (hajléktalanok), az 1.
számú szavazókörben (Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykör-
te Tagintézmény, Körte u. 39. szám) szavazhatnak.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben
szereplõ, mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékos-
sága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthat
be.

A mozgóurna iránti kérelemnek
a.) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektro-

nikus úton legkésõbb 2019. október 9-én (szerdán)
16.00 óráig,

b.) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektro-
nikus úton legkésõbb 2019. október 11-én (pénteken)
16.00 óráig,

c.) 2019. október 11-én 16.00 órát követõen elektroni-
kus azonosítással elektronikus úton legkésõbb 2019.
október 13-án (vasárnap) 12.00 óráig

kell megérkeznie ahhoz a választási irodához, amelynek
névjegyzékén a választópolgár szerepel.

Mozgóurnát a szavazás napján legkésõbb 12.00 óráig a
szavazatszámláló bizottságtól is lehet kérni.

A helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek vá-
lasztásán a választópolgár Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
rosban két szavazólapot kap, az egyik szavazólapon pol-
gármesterjelöltekre, a másik szavazólapon egyéni válasz-
tókerületi képviselõjelöltekre lehet szavazni. Érvényesen
szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ egy jelölt-
re lehet, a jelölt neve melletti körbe tollal írt két, egymást
metszõ vonallal (+ vagy X).

Az a választópolgár, aki valamely nemzetiség (lengyel,
szlovák, ukrán, német, ruszin, örmény, roma) névjegyzé-
kén is szerepel, a lakcíme szerinti szavazókörben szavaz-
hat a nemzetiségi jelöltekre is.

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a válasz-
tás napján, 2019. október 13-án a Helyi Választási Iroda
Nyíregyháza, Kossuth tér 1. szám alatt mûködik és az aláb-
bi telefonszámokon lehet elérni:

– a választásokkal kapcsolatos általános információk a
42/524-530, 42/524-532 telefonszámokon,

– névjegyzékkel, és mozgóurnát igénylõ választópolgá-
rok jegyzékével kapcsolatos információk az 524-524/764-
es vagy 766-os melléken kérhetõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2019. október
13-án a fentiek szerint éljenek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2019. október 1.
Dr. Szemán Sándor

Helyi Választási Iroda vezetõje

POLGÁRMESTERJELÖLTEK
 1. Dr. Kovács Ferenc, FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

– Kereszténydemokrata Néppárt (a továbbiakban:
FIDESZ-KDNP)

 2. Jeszenszki András, Mindenki Magyarországa Mozgalom
(a továbbiakban: MMM), Lehet Más a Politika (LMP), Füg-
getlenek Egyesülete (FE), JOBBIK Magyarországért Moz-
galom (JOBBIK), Magyar Szocialista Párt (MSZP), Párbe-
széd Magyarországért Párt (Párbeszéd), Momentum Moz-
galom (Momentum), Demokratikus Koalíció (DK)

1. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Hajdu Nándor, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-
beszéd, Momentum, DK

 2. Dr. Adorján Gusztáv, FIDESZ-KDNP

2. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Nagy Szabina, FIDESZ-KDNP
 2. Babosi György, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-

beszéd, Momentum, DK

3. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Halkóné dr. Rudolf Éva, FIDESZ-KDNP
 2. Krekács Beatrix, Mi Hazánk Mozgalom
 3. Lövei Csaba, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbe-

széd, Momentum, DK

4. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Andó Károly, FIDESZ-KDNP
 2. Smidt Ferenc, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbe-

széd, Momentum, DK
 3. Kiss Imre László, Mi Hazánk Mozgalom

Az alábbiakban – csakúgy, mint minden hasonló eset-
ben, az országgyûlési, az európai parlamenti, valamint
az önkormányzati választásokat megelõzõen – a Napló
hagyományainak megfelelõen tájékoztatjuk a kedves ol-
vasókat a jövõ heti, október 13-i választás legfontosabb
tudnivalóiról. Ennek elõzményeként kérdeztük már több-
ször e hasábokon, illetve a Nyíregyházi Televízióban
(legutóbb a keddi, Híregyháza címû mûsor keretein
belül) dr. Szemán Sándor címzetes fõjegyzõt, ez eset-
ben, mint a Helyi Választási Iroda vezetõjét az aktuali-
tásokról, a szavazásra jogosultak teendõirõl. Az alábbi-
akban közöljük a Nyíregyházán induló polgármester-,
illetve képviselõjelöltek nevét, valamint az õket dele-
gáló, támogató szervezeteket (elsõ ízben teljes néven,
aztán rövidítve), abban a sorrendben, ahogy a Helyi
Választási Bizottság által történt sorsolás eredményeként
a szavazólapokon láthatóak majd. Egyébként a Város-
Kép Nonprofit Kft. másik két terméke, a Nyíregyházi
Televízió és a nyiregyhaza.hu városi webportál rend-
szeresen beszámol a szokott módon a pártok sajtótájé-
koztatóiról. Ez alapján az elmúlt három hónapban, te-
hát 2019. július 1. és 2019. október 1. között a FIDESZ,
vagy a FIDESZ-KDNP pártszövetség 8 alkalommal, ez-
zel szemben az úgynevezett Szövetségben Nyíregyhá-
záért (melyet hat párt és két civil szervezet alkot) 23
alkalommal szerepelt, az ellenzék részérõl továbbá –
mindezeken kívül – külön is az MSZP egyszer, a JOB-
BIK külön kétszer, az LMP külön egyszer, a Momentum
Mozgalom külön egyszer és a Mi Hazánk Mozgalom is
egyszer szerepelt az általuk tartott tájékoztatók alapján
eddig a nyiregyhaza.hu oldalon, és a részbeni összevo-
nások mellett mondható, hogy közel ennyiszer jelentek
meg a Nyíregyházi Televíziónak a szakma által idén
Helyi Érték Fõdíjasként elismert Híradó címû hírmûso-
rában. Természetesen ez a tájékoztatás továbbra is foly-
tatódik ezeken a felületeken, s az alábbiakban közöljük
a Helyi Választási Iroda két közleményét is. Egyben fel-
hívjuk a kedves nézõk figyelmét arra, hogy a választás
estéjén, október 13-án, vasárnap 20.30-as kezdettel a
Nyíregyházi Televízió az eredményekre fókuszáló tájé-
koztató mûsort tervez.

5. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Jeszenszki András, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-
beszéd, Momentum, DK

 2. Szenti Tibor, FIDESZ-KDNP

6. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Gyarmati Mihály, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-
beszéd, Momentum, DK

 2. Ágoston Ildikó, FIDESZ-KDNP

7. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

1. Dr. Pápai László, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-
beszéd, Momentum, DK

2. Héri Zoltán, Mi Hazánk Mozgalom
3. Jászai Menyhért, FIDESZ-KDNP

8. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

1. Bakó Rebeka, Mi Hazánk Mozgalom
2. Tormássi Géza, FIDESZ-KDNP
 3. Dr. Ujhelyi János, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-

beszéd, Momentum, DK

9. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Koczkás László, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Pár-
beszéd, Momentum, DK

 2. Szögi Lajos Zoltán, Mi Hazánk Mozgalom
 3. Dr. Rákóczi Ildikó, FIDESZ-KDNP

10. SZÁMÚ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET
KÉPVISELÕJELÖLTJEI

 1. Major József, MMM, LMP, FE, JOBBIK, MSZP, Párbe-
széd, Momentum, DK

 2. Tóth Imre, FIDESZ-KDNP
 3. Kiss László, Mi Hazánk Mozgalom
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Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve

ezennel kiírja a 2020. évre a Bursa Hungarica
Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkezõ
a) hátrányos szociális helyzetû felsõoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsõoktatási

intézményben (felsõoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejû (nappali munka-
rend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, mesterfokozatot
és szakképzettséget eredményezõ mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsõfokú,
illetve felsõoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
– Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2019 szeptemberében felsõoktatási tanulmányaik utolsó évét
megkezdõ hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2020 õszén már
nem áll fenn, úgy a 2020/2021. tanév elsõ félévére esõ ösztöndíj már nem kerül folyósításra.
– Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói
jogviszonya a felsõoktatási intézményben a pályázás idõpontjában szünetel. Az ösz-
töndíj folyósításának feltétele, hogy a 2019/2020. tanév második félévére a beiratko-
zott hallgató aktív hallgató jogviszonnyal rendelkezzen.

b) hátrányos szociális helyzetû fiatalok a 2019/2020. tanévben utolsó éves, érettségi elõtt
álló középiskolások vagy felsõfokú végzettséggel nem rendelkezõ, felsõoktatási intéz-
ménybe még felvételt nem nyert érettségizettek és a 2020/2021. tanévtõl kezdõdõen
felsõoktatási intézmény keretében teljes idejû (nappali munkarend), alapfokozatot és
szakképzettséget eredményezõ alapképzésben, osztatlan képzésben, vagy felsõoktatá-
si szakképzésben kívánnak részt venni.

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi ered-
ményétõl függetlenül történik. Elsõsorban azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akik-
nek a háztartásában (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerûen együtt lakó, ott
lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek) az egy fõre jutó havi jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori legkisebb összegét (28 500 Ft),
méltányosság esetén annak 250 százalékát (71 250 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx. Azok a pályázók, akik a korábbi
pályázati években regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, õk a meglévõ
felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

A pályázói regisztrációt vagy a belépést követõen lehetséges a pályázati adatok rögzítése a
csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A pályázati ûrlapot minden évben újra ki kell
tölteni! A személyes és pályázati adatok ellenõrzését, rögzítését követõen a pályázati ûrlapot
kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pá-
lyázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A
pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak
minõsül! A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzat köteles az EPER-Bursa rend-
szerben igazolni. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

A pályázati ûrlapot személyesen Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ügyfél-
centrum (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.) 24-es ablaknál vagy postai úton Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályának címezve (4401 Nyíregyhá-
za, Kossuth tér 1.) a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani a kötelezõ mellékletek-
kel együtt. A pályázati felhívás letölthetõ a www.nyiregyhaza.hu és a varoshaza.nyiregyhaza.hu
weboldalakról.

További információ a 42/524-524/107-es telefonszámon kérhetõ.

A pályázat benyújtásának ideje: 2019. október 4–2019. november 5.
A települési önkormányzat a határidõn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelõ pá-

lyázatokat a bírálatból kizárja.

ÚJ KÕFELDOLGOZÓ ÜZEM
Hazánkban egyedülálló technológiával

rendelkezõ kõfeldolgozó üzemet avattak
Nyíregyházán. A Cívis Márvány Kft. fej-
lesztett egy 380 millió forintos, mikro-, kis-
és középvállalkozások versenyképességé-
nek növelését célzó hitelprogram segítsé-
gével. Az üzem átadásán részt vett dr.
Kovács Ferenc polgármester is.

A világon rendkívül sok gránit-, márvány-
és egyéb kõbánya mûködik. Azonban a kõ-
tömbök elsõdleges feldolgozásával foglalko-
zó vállalatok száma ehhez képest elenyé-
szõ. Néhány, elsõsorban olasz, indiai és kí-
nai beszállítótól hozatott be csiszolt alap-
anyagot a Cívis Márvány Kft. is az elmúlt
években. Ám ez a rendszer szinte lehetet-

lenné tette az egyedi igények kiszolgálását,
valamint gazdaságossági szempontokat fi-
gyelembe véve is korlátozó volt – mondta a
társaság ügyvezetõ tulajdonosa. Konrád At-
tila kiemelte, ezért döntöttek 2016-ban egy
új kõfeldolgozó üzem létrehozásáról.

A tervezés után pályázatot nyújtottak be,
majd 2017 év végén kezdték meg a beru-
házást. Kamatmentes hitelbõl fejlesztettek.
Hazánkban egyedülálló technológiával ren-
delkezõ kõfeldolgozó üzemet avattak a Tó
utcán, így most már kõtömbökkel is tudnak
dolgozni a cégnél. Az új csarnokban két
speciális gép is helyet kapott, ezekkel az
egyedi igényeknek is eleget tudnak tenni.

(További részletek a beruházásról a nyir-
egyhaza.hu oldalon.)
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA
SZABÓ DÉNES SZERINT ITT MÉG VAN POLGÁRI ÉLET, GONDOLAT

A „véletlen” és egy baráti hívó szó sodorta Nyíregy-
házára, ahol azonban nemcsak gyökeret eresztett, ha-
nem országos elismertséggel teljesedett ki, egy világhírû
együttest alapítva-vezetve. A Nemzet Mûvésze kérésünk-
re ezúttal nem a Cantemus-sztoriról mesél sorozatunk-
ban, hanem a sajátjáról és a városhoz való kötõdésérõl,
melynek természetesen hangsúlyos része a csapat és a
zene. Immár pont 50 éve!

Szabó Dénes 1969-ben fuvola-szolfézs-általános isko-
lai énektanár szakon végzett a miskolci fõiskolán, ahol
megtalálta élete párját, Ágnest. Közben Nyíregyházáról
érkezett egy visszautasíthatatlan felkérés: a zeneiskolába
kerestek pont két fuvolást. De mire ideértek, már egy állás
sem volt, viszont lett egy szolfézstanári, ami a feleségéé
lett, a mai Kodály elõdjében, a 4-es számú iskolában pe-
dig nagyon kerestek énektanárt. Ez lett az övé. Pont az,
ami soha nem akart lenni...

A SZÉL ÉS A HOMOK SEM ZAVARTA

– Ha már elszántuk magunkat, itt maradtunk, amiben
sokat segített jó barátom és iskolatársam, Szitha Miklós és
Megyer Márta barátsága, így egybõl közösségbe kerültünk
– emlékszik vissza a Magyar Örökség díjjal is kitüntetett
karnagy. – Persze az igazán nagyvárosias Szeged után,
ahová makóiként középiskolába jártam, Miskolc is furcsa
volt és itt is hiányzott a Tisza, meg a homokból is sok volt
kicsit, de hamar megismertem, megszerettem az akkor még
mezõvárosi hangulatú, ám egyre fejlõdõ Nyíregyházát, a
Sóstót, a tavi strandot, amiben a barátok és az együttgon-
dolkodásuk is segített. Pedig albérletben kezdtük, sok nél-
külözéssel, és az északi szél is mintha mindig szembefújt
volna, a biciklimet pedig, amivel annak idején jártam,
kétszer is megfújták... Aztán váltottam Trabantra, amire
csak öt évet kellett várnunk...

SE AMERIKA, SE AUSZTRÁLIA
A tréfás megjegyzés után komolyan hozzáteszi, nagy

örömmel járt a 4-es iskola Alpár Ignác-féle épületébe, ahol
mindig történt valami kedves dolog, s ahonnan, a világ
nagy csodálatára és „sokak irigységére”, de még többek
gyönyörûségére elindult a zenetagozat, majd a Cantemus
kóruscsalád története, így Nyíregyháza lett számára – és
sok, tanulni vágyó számára – a „világ közepe”. – Több-
ször is próbáltak elcsábítani az elmúlt öt évtized során –
utalt a múltra. – Mindig azt mondtam, amíg túlságosan
nem bántanak itt, tulajdonképpen nem mennék el... Pe-
dig az ajánlatok például Los Angelesbe, Ausztráliába szól-
tak, vagy éppen Kodály városába, Kecskemétre és nagy
nyomás volt rajtam, hogy menjek a Magyar Rádióba. Úgy
voltam vele: innen nincs értelme elmenni. Inkább jöjje-
nek ide õk, és nézzék, hogy mi történik itt...

IRIGYLÉSRE MÉLTÓAK VAGYUNK
Jönnek is, és nemcsak a mûvek elõadását élvezni, ha-

nem mesterkurzusokon tanulni, vagy éppen fellépni. Mert
Szabó Dénes, a város díszpolgára úgy gondolta: Nyíregy-

háza méreténél, színvonalánál fogva kész arra, hogy egy
nagy nemzetközi kórusfesztivált rendezzen. Jövõre már a
XIII. következik a sorban, kétévi rendszerességgel. – A
hasonló programsorozatok a Nyíregyházánál nagyobb
városokban nem érzik jól magukat. Itt viszont kitûnõek a
visszajelzések, szívesen jönnek ide, és el is csodálkoznak
a városon. Nemcsak a külföldiek, hanem például a Ko-
dály Társaság pesti, dunántúli tagjai, akik augusztusban
látogattak ide, nem gyõzték dicsérni a várost. Irigylésre
méltónak tartották azt, ami itt van, beleértve az iskolán-
kat, amely a világ közepe nekünk, és meglehetõsen eltér
attól, amit az elmúlt 50 évben építettek, igazi felüdülés
ide belépni. Meg azt is mondják, akik régen jártak erre,
hogy milyen szép, gondozott, virágos település lett, ahol
szemmel láthatóan felgyorsult a fejlõdés, el vannak ájulva
tõlünk – mondta, csokorba gyûjtve a véleményeket.

A VILÁG KÖZEPE

A Kossuth- és Liszt-díjas karnagy azt mondja: általában az
állatkertet, a fürdõt és Sóstót külön dicsérik. Õ azt is szereti
benne, hogy emberi léptékû, derûs város, szép és használ-
ható belvárossal, „agórával”, rengeteg zölddel, s az is öröm-
mel tölti el, hogy az emberek egyre inkább gondozzák a
környezetüket, ami vidámmá teszi. – Itt még létezik a polgá-
ri élet, gondolat, a nyüzsgés nem elviselhetetlen. Az embe-
reknek van igénye a kultúrára, amit szívesen fogyasztanak,
élnek vele. A város is odafigyel a közösségre, sokrétûen fog-
lalkozva a lakossággal, igyekszik összefogni õket jó rendez-
vényekkel, itt van most legújabban a Bringaváros, de nem-
sokára jön az adventi forgatag, melybõl mi is kivesszük a
részünket több koncerttel – sorolta. Szabó Dénes annak is
örül, hogy bár nem erõltették, a gyermekeik mégiscsak ze-
nét tanultak és a város nekik is adott lehetõséget, így itthon
maradtak. S ha Budapestre megy, a kollégák már tudják, hogy
elõtte nem szabad mondani, hogy „lemennek” Nyíregyházá-
ra. Hogyisne? A világ közepére...?   (Szerzõ: Tarczy Gyula)



SZÍNHÁZ

2019. OKTÓBER 4.12

A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 5., szombat 19.00 Anyád kínja, Mikszáth bérlet, Nagyszínpad

19.30 Színházi bestiák, Kiss Manyi kamara bérlet, Krúdy Kamara
Október 7., hétfõ 9.30 A három kismalac, Maci Laci bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A három kismalac, Mikrobi bérlet, MÛvész Stúdió
Október 8., kedd 10.00 A három kismalac, Katica bérlet, MÛvész Stúdió

17.30 Bencs Estek – Nagy Sándor sztorizós estje, Bérletszünet, Bencs Villa
Október 9., szerda 9.30 A három kismalac, Óz bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A három kismalac, Pán Péter bérlet, MÛvész Stúdió
Október 10., csütörtök 10.00 A három kismalac, Kotkoda bérlet, MÛvész Stúdió

14.00 A három kismalac, Jégvarázs bérlet, MÛvész Stúdió
Október 11., péntek 9.30 A három kismalac, Pöttöm Panna bérlet, MÛvész Stúdió

11.00 A három kismalac, Pumukli bérlet, MÛvész Stúdió
17.00 Farkas vs. Piroska, Bemutató elõadás, bérletszünet, Nagyszínpad

SZÍNHÁZUNKRÓL KRITIKUS SZEMMEL
Negyvenedik alkalommal adták át a Színikritikusok

Díját a napokban azoknak, akik az elõzõ évadban a leg-
jobbnak ítélt teljesítményeket nyújtották. A jelöltek kö-
zött jócskán találkozhatunk olyanokkal, akiknek munká-
ját saját produkciókban vagy vendégként láthattuk a
Móricz Zsigmond Színházban.

A szakma talán legjelentõsebb eseménye ez, mindig
számvetésre készteti a Thália szolgálatában állókat. Sú-
lyát az is jelzi, hogy tizenkilenc olyan ítész szavazott tel-
jes jogkörrel, aki minimum kilencven bemutatót látott az
elmúlt évad termésébõl, hárman pedig legalább ötvenet
néztek meg. Három-három jelöltjük lehetett tizenhat ka-
tegóriában,  melyek között  a legjobb rendezés, elõadás,
fõszereplõ  is megtalálható. A legjobb nõi mellékszereplõ
nagy örömünkre Kerekes Éva lett, aki a Patika címû elõ-
adásban a Postamesternét játszotta. Az idei VIDOR Fesz-
tiválon a nyíregyházi nézõk is láthatták az Örkény Szín-
ház emlékezetes elõadását, Mohácsi János rendezésében.
A mûvésznõ az elmúlt évadban színházunk saját produk-
ciójában, a Gyilkosság meghirdetve címû krimiben is sze-
repelt Miss Marple-ként. Ugyancsak az Agatha Christie-
regénybõl készült elõadásban játszott városunkban Bajor
Lili, aki jelölést kapott A legígéretesebb pályakezdõ cím-
re. A legjobb rendezésért járó díjra komoly esélye volt
Mohácsi Jánosnak, aki a nyíregyházi közönség által is
nagyon kedvelt Illatszertárt vitte színre itt 2017-ben. Az
elõadás az elmúlt évben a Pécsi Országos Színházi Talál-
kozón megkapta a közönségzsûri különdíját is. Az ország
egyik legnevesebb rendezõjének három munkája  szere-
pelt most a legjobbak között: a már említett Patika, A ve-
lencei kalmár, amelyet Miskolcon állított színpadra, vala-
mint  a  Szombathelyen színre vitt  Revizor. Ezek az elõ-
adások más kategóriákban is számtalan jelölést kaptak. A
nevek között találjuk Zsigmond Emõkéét is, aki két éve
színházunk Chicago címû musicaljében Roxie Hartot ala-
kította, de ugyancsak dolgozott Nyíregyházán nemrég a
jelmeztervezõ Remete Kriszta s a díszlettervezõ Mohácsi
András is, akiket szintén a legjobbak között említettek.

SZVRCSEK ANITÁT IS JELÖLTÉK

Az egyik kritikus Szvrcsek Anitát jelölte a Legjobb nõi
mellékszereplõ címre az Oscarban nyújtott teljesítménye
alapján, egy másik pedig a férfiak kategóriájában Kaszás
Gergõt látta dobogósnak, az ugyancsak teátrumunk által

létre hívott Kalucsni címû kiváló Dragomán György-da-
rab Veress elvtársaként. Az elõadást színpadra állító
Szikszai Rémusz két másik munkájának rendezõjeként
szerepelt a jelöltek között. Az egyik elismert szakmai fo-
lyóirat munkatársa szerint Horváth László Attila A manó
címû Csehov-darabban nyújtott alakításának is ott lenne
a helye a legjobbak között. A legígéretesebb pályakezdõ
címre jelölést nem kapott ugyan, de egy ítész szerint ugyan-
csak méltó lenne a Nyíregyházán több elõadásban is ját-

szó László Lili és Martinkovics Máté. Négyen találták ki-
emelkedõnek a Krúdy Kamarában is játszott Mi és õk
címû FÜGE és Orlai Produkciót, a benne játszó Vilmá-
nyi Benettet pedig hat kritikus is a legígéretesebb pálya-
kezdõk közé sorolta. A darabot a színházunkban A ba-
lek címû bohózatot színre vivõ Fehér Balázs Benõ ren-
dezte. Ugyancsak gyakran volt terítéken a Secondhand
címû elõadás, amelyet az Örkény Színház Nyíregyhá-
zán is bemutatott. Többen kiemelték például Csákányi
Eszter játékát, illetve a remek jelmezeket. Hála a VIDOR-
nak, láthattuk a Szabadkai Népszínház nagyszerû Lila
ákác  produkcióját is,  a zenés/szórakoztató elõadás ka-
tegória egyik jelöltjeként. Ebben viszontláthatták a Mó-
ricz Zsigmond Színház régebbi nézõi Mezei Zoltánt, aki
egykor évekig társulatunk tagja volt. Ugyancsak ennek a
kategóriának esélyese volt a Szegedi Nemzeti Színház
Valahol Európában címû musicalje, amelyet – a Nyír-
egyházán az elmúlt évben a Chicagót rendezõ – Szõcs
Artur vitt színre. A jelöltek között szerepelt az Orlai Pro-
dukciós Iroda Woody Allen-adaptációja, a Férjek és fe-
leségek is, melyet szintén láthattunk az idei VIDOR Fesz-
tiválon. Rendezõje, Szabó Máté állította színpadra ta-
valy városunkban a Don Carlost. A Rózsakert Szabadtéri
Színpad idei programjai között szerepelt a Kecskeméti
Katona József Színház emlékezetes Állami áruház címû
vígjátéka, amelyet belépõdíj nélkül, pusztán regisztráci-
ót követõen nézhetett meg a remekül szórakozó nyír-
egyházi publikum.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)

Szvrcsek Anita és Puskás Tivadar az Oscarban
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BRINGAVÁROS 7.1:   TÖBB MINT 3000 NYÍREGYHÁZI TEKERT
Bringaváros 7.1 elnevezéssel, tizenegy városrészt és a

belvárost érintõ kerékpáros nagyrendezvénynek adott
helyet Nyíregyháza szombaton. A rendezvény célja az
volt, hogy a 71 kilométer városi kerékpárút-hálózat fel-
fedezésével a résztvevõk eljussanak a különbözõ város-
részekbe, és ezzel együtt pedig tegyenek egészségükért.
Idén összesen 12 regisztrációs és 6 szponzori pont, azaz
összesen 18 helyszín várta a kerékpárosokat.

A rendezvény a városi összefogás újabb bizonyítéka: a
társszervezõ BringaSziget és a szponzorok mellett a vá-
rosrészekben több tucat civil szervezet aktív közremûkö-
désével gazdag programok várták az ott élõket és a kerék-
páron megérkezõket. Közben az egyes településrészek
között verseny is zajlott, egy görgõs kerékpáron kellett
minél többet tekerni, de az iskolák is összemérték erejü-
ket. Estére aztán kiderült: hatalmas siker volt a Bringavá-
ros 7.1 második rendezvénye.

– Egy éve ezren kerékpároztak, idén több mint három-
ezren tekertek! A legügyesebbek 50 kilométer alatt min-
den kijelölt pontot érintettek, a kerékpár-szépségverseny-
re pedig több mint 1500 szavazat érkezett. Ez volt a cé-
lunk a kerékpárutak építésével, örülünk, hogy ilyen sokan
használták a Bringaváros 7.1-en is – hangsúlyozta dr. Ko-
vács Ferenc polgármester az eredményhirdetéskor. 

DÍJAK

– „A leggyorsabb településrész” cím: Kertváros. Ez a
településrész egy évig lesz a vándorserleg büszke
tulajdonosa, ugyanis itt a legtöbb, 186,2 kilométert
tekertek a regisztrációs ponton kihelyezett görgõs
kerékpárba (a 2018-as vándorserleg gyõztese
Jósaváros volt 132 kilométerrel). A második a Ma-
lomkert lett, a harmadik pedig Nyírszõlõs.

– „A legaktívabb iskola” díja: az iskolák közötti ver-
senyt is a Kertváros nyerte, a második az Apáczai, a
harmadik a Szõlõskerti iskola lett. Mindhárom in-
tézmény utalványt kapott.

– Kerékpár-szépségverseny: a kerékpár-szépségver-
senyre több mint 1500 szavazat érkezett a nyir-
egyhaza.hu oldalon. Egy olyan bringa lett az ab-
szolút gyõztes, mely tulajdonképpen egy koncep-
ciós kerékpár, csak egy van belõle a világon – az is
Nyíregyházán.

A tombolán a minden helyszínt érintõk között egy bicik-
lit sorsoltak ki, majd dr. Szabó Tünde sportért felelõs állam-
titkár köszöntötte a nyíregyháziakat. Színpadra lépett két
világbajnok futballista, Cafu és Puyol is, õk dedikált lab-
dákat is a nézõk közé dobtak, majd fergeteges koncertet
adott a Kowalsky meg a Vega. Folytatás 2020-ban is!

BELVÁROS

BORBÁNYA

JÓSAVÁROS

ÉRKERT

KERTVÁROS

HÍMES

ÖRÖKÖSFÖLD OROS SÓSTÓHEGY

KOWALSKI MEG A VEGASZÍV VILÁGNAPJA

NYÍRSZÕLÕS

MALOMKERT

KORÁNYI

EMLÉKTÁBLAAVATÁS
A MALOMKERTBEN
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VILÁGBAJNOKOK NYÍREGYHÁZÁN
A brazil világbajnok Cafu és a spanyol

világbajnok Carles Puyol is pályára lépett
a hétvégén, Nyíregyházán. A legendás já-
tékosok egy teqballgálára érkeztek. A ma-
gyar fejlesztésû sportág egyre népszerûbb
a világon.

Sok jó futballista járt már Nyíregyházán,
és most tovább bõvült a sor, két világbaj-
nokkal. A spanyol Carles Puyol a Barcelo-
na legendás labdarúgója volt, többször
nyert BL-t, és a spanyol válogatottal VB-t.
A brazil Cafu többek között az AC Milannal

ért el szép sikereket, és szintén világbaj-
nok. Nos, a két sztár egy teqballrendezvény-
re érkezett a szabolcsi megyeszékhelyre.
Az esemény elõtti sajtótájékoztatón mind-
ketten hangsúlyozták, hogy a magyar fej-
lesztésû játékot nagyon szeretik, komoly
koncentrációt igényel, és fejleszti a techni-
kát, valamint a fizikai állóképességet is.

– Három évvel ezelõtt ismerkedtem meg
a teqballal, egybõl megtetszett. Ez a sport-
ág óriási lehetõség elõtt áll, fiatalok-idõsek
egyaránt játszhatják. Jó szívvel ajánlható
mind a profiknak, mind pedig az amatõ-

röknek, mert fejleszti a képességeket –
mondta Carles Puyol spanyol világbajnok.

A sajtótájékoztatón a legutóbbi FIFA-gála
is szóba került. Cafu szerint ahhoz, hogy
egy védõ is megkapja a díjat, sok pluszt
kell nyújtania.

– Egy védõ játékos is lehet a világ leg-
jobbja, de el kell ismerni, hogy a világon
van most egy Messi és egy Cristiano Ro-
naldo, két kiemelkedõ játékos. Ahhoz, hogy
valaki ilyen elismerést kapjon, nem elég
egy jó szezon, nem elég olyan címeket
nyerni, mint amit Van Dijk is megnyert, egy

védõtõl még valami különleges kell – nyi-
latkozta Cafu, a brazil világbajnok.

A MIEINK NYERTEK

A legendás játékosok aztán pályára is lép-
tek elõbb egy teqball-, majd egy futsal-
mérkõzésen. Elõbbin bemutatták a sportágat,
melyben magyar játékosok voltak a partne-
reik. Szinte teljesen megtelt a Continental
Aréna. Késõbb egy futsalmecscset is játszot-
tak a Nyíregyháza All Stars ellen. Ezt a ta-
lálkozót 4:3-ra a nyíregyháziak nyerték.

A Continental Aréna parkettjén a brazil és a spanyol játékos bemutatót is tartott

Világsztárok Nyíregyházán, Carles Puyol és Cafu (világos felsõben) hazája válogatott-
jával világbajnok lett

PÁLYÁN AZ ÓVODÁSOK

Ovifoci évnyitót tartottak a Városi Sta-
dionban. Több száz gyerek focizott a cen-
terpályán. A város összes óvodája részt
vesz az ovifoci programban.

Ha szeptember, akkor nemcsak tanév-
kezdés, hanem évnyitó az ovifociban is. A
Bozsik Intézményi és Egyesületi Program
keretében több mint 1400 gyerek focizik
rendszeresen Nyíregyháza óvodásai közül.
Õk léptek pályára a Városi Stadion center-
pályáján.

– Vannak egész kicsi gyerekek is, õk még
egymás ellen játszanak, a nagyobb ovisok
viszont már más óvodák csapataival csap-
nak össze. Nagyon élvezik a játékot a fü-
ves pályán – nyilatkozta Szilvási István, a
Monbebé szakmai vezetõje.

A Monbebé lassan három évtizede fog-
lalkozik óvodásokkal. Több olyan gyerek

kezdte itt pályafutását, akik azóta az NB I-
ben, NB II-ben futballoznak. A Szpari fia-
tal játékosa, Végsõ Elõd is ovifocival indí-
tott.

– Nagyon sok dolgot adott nekem a foci.
Óvodásként, amikor Pista bácsi megkérdez-
te, ki akar játszani, azonnal jelentkeztem.
Mindig az volt az álmom, hogy egyszer a
felnõttcsapatban szerepelhessek, és ez va-
lóra vált. Mindez az ovifocitól indult –
mondta Végsõ Elõd, a Nyíregyháza Sparta-
cus játékosa.

Nyíregyházán az elmúlt években több
ovifoci pálya épült, ami nagyban meg-
könnyíti az edzéseket. A héten újabb hár-
mat adtak át, melyeknek értéke több mint
50 millió forint. A tervek szerint jövõre az
MLSZ támogatásával újabb mûfüves pályák
épülhetnek.

AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

SPORTPROGRAM
Október 4-5., péntek-szombat Harcmûvé-
szetek háza, Wing Tsun szeminárium
Október 5-6., szombat-vasárnap Continen-
tal Aréna, Aerobik Magyar Kupa

További sporthírek folyamatosan:
www.nyiregyhaza.hu

Több száz
óvodás focizha-
tott a stadion

centerpályáján
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ALKOTÓ IDÕSEK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Nyíregyháza MJV Idõsügyi Tanácsa és a Váci Mihály
Kulturális Központ közös pályázatot ír ki Nyíregyhá-
za városában élõ amatõr nyugdíjas alkotómûvészek
számára.
Elvárások:
– az alkotások a népi, kézi, képzõ- és iparmûvészet

területérõl származzanak,
– alkotójuk ne legyen tagja hivatalos mûvészeti szer-

vezetnek,
– az alkotásokat kiállításra alkalmas állapotban, ép ke-

retben, installálva, akasztóval, névvel, címmel ellát-
va kérjük leadni,

– maximális méret: 50x70 cm,
– a pályázaton maximum három alkotással vehet részt

a pályázó, amelyet szakértõ zsûri bírál el,
– a sorozat minden darabja egy alkotásnak számít.

Az alkotásokat 2019. november 30-ig lehet benyújta-
ni a Nyíregyházi Városi Galériában nyitvatartási idõben
(keddtõl szombatig 9–17 óra között). Elérhetõség: 42/408-
720, 4400 Nyíregyháza, Selyem u. 12. A pályamunkák-
ból kiállítás nyílik, amelyet 2020. január 22-én (szerdán),
a Magyar Kultúra Napján kívánunk megszervezni.

VASÁRNAPIG ORSZÁGOS
KÖNYVTÁRI NAPOK

Hétfõn kezdõdött és október 6-án a Könyves vasár-
nappal zárul az Országos Könyvtári Napok egyhetes
programsorozata, mely közel 600 eseményt kínált a
megye lakosságának. A tematika az ENSZ fenntartha-
tó fejlõdési keretrendszerére épült, melyben egy át-
alakító jellegû jövõkép szerepel.

PROGRAMOK
Október 4. Velünk élõ természet
10.00 A madarak világa – prof. dr. Szép Tibor elõ-

adása (MZSK, Konferenciaterem). 10.00 Velünk élõ
természet – foglalkozás az állatok világnapján (Orosi
Fiókkönyvtár). 11.00 Segítõkutya-bemutató állatsimo-
gatóval egybekötve – vendég: Aura Segítõ Kutya Ala-
pítvány munkatársai (MZSK, Gyermekkönyvtár). 11.00
Izzi, a csodakutya bemutatója – Gáll Róbert elõadása
a felelõs állattartásról (Vécsey Utcai Fiókkönyvtár).
11.00 „Nálatok laknak-e állatok?” – Kerekítõ foglal-
kozás kisgyerekeknek (MZSK, Olvasóterem, Kamasz-
tér). 13.00 Állatos képeslapok – kreatív foglalkozás az
általános iskola tanulóival (Orosi Fiókkönyvtár). 14.00
„Madárbarát kert” – Tóth István természetvédelmi
mérnök elõadása (Sóstóhegyi Fiókkönyvtár). 16.30
„Arccal az égnek” – tisztelgés Nagy Gáspár elõtt. Er-
délyi Márta versmondó mûsora. Közremûködik: Soós
Judit énekes, elõadómûvész (MZSK, Kamaraterem).

Október 5. Ökonap
9.00 Környezetvédelmi totó (MZSK, Gyermek-

könyvtár). 9.30 „Ültess egy fát a holnapért!” (MZSK
elõtti tér). 10.00 A „szõke város” értékei – környezet-
védelmi és történelmi-irodalmi séta, Nyíregyháza ter-
mészeti és kulturális értékeinek megismerése. Vezeti:
Ilyés Gábor helytörténész, tanár. Gyülekezõ: MZSK
elõtti tér. 10.00 Kerékpártúra Sóstóra – Zöld Kerék
Alapítvány. Gyülekezõ: MZSK elõtti tér.

Október 6. Könyves vasárnap
10.00 Emlékezzünk a hõsökre! Az 1848-49-es sza-

badságharcunk képekben és könyvekben (MZSK, tár-
salgó). 10.15 Induljon a játék! Kreatív családi vetélke-
dõ (MZSK, Gyermekkönyvtár). 14.00 „Lógjunk Anyu-
val” – táncoló csecsemõk és kismamák (MZSK elõtti
tér). 14.30 Díjátadók – Könyvtári Leg-ek, Keressük a
Nyár Könyvfalóját (MZSK, Kamaraterem). 15.00 Peller
Mariann mûsorvezetõ, színész közönségtalálkozója.
Beszélgetõtárs: Tomasovszki Anita könyvtárigazgató
(MZSK, Kamaraterem).

JÓTÉKONYSÁGI
EST...

...a Rotary Club
Nyíregyháza szerve-
zésében október 12-én
17.00 órától a Kodály
Zoltán Általános Isko-
lában. Közremûködik:
Hauser Adrienne zon-
goramûvész, a Nyír-
egyházi Cantemus Kó-
rus (vezényel: Szabó
Dénes Kossuth-díjas
karnagy, a Nemzet
Mûvésze), valamint a
Japánból érkezett YAEI
Középiskola Kórusa és
hangszeres növendé-
kei (vezényel: Eiko
Ogawa).

SZÕLÕSKERTI MULATSÁG október 5-én 10.00 órától. Hely-
szín: Kistelekiszõlõ, Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Te-
lephely. Részletek, információ: 42/512-927, www.vacimuv.hu.

A HÁROM KÍVÁNSÁG. A Burattinó Bábszínház elõadásai –
október 5-én 16.00: A három kívánság. 6-án 10.00: A madár-
ijesztõ. Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület II. emelet.

BÉLYEGKIÁLLÍTÁS a Butykai Mûvelõdési Házban. Megnyi-
tó: október 8-án 13.30-tól. Megtekinthetõ: munkanapokon
8.00–16.00 óra között.

KÖNYVTÁRI TEADÉLUTÁN. Október 8-án 16.30-tól a Nyír-
egyházi Egyetem Központi Könyvtárában (Sóstói út 31/B, „B”
tanulmányi épület) folytatódik a Könyvtári teadélután címû
programsorozat, melynek keretében  „Tudom, hogy az én meg-
váltóm él” – Händel Messiása címmel Mike Ádám, az egye-
tem Zenei Intézetének mûvésztanára tart elõadást.

VERSESKÖTET-BEMUTATÓ. Bodnár István–Bodnár Ágnes
Fuss ki a rétre címû verseskötetének bemutatója október 9-én
15.00 órától a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kötetet be-
mutatja: dr. Antal Attila fõiskolai tanár. A szerzõvel beszélget:
dr. Bihari Albertné egyesületi titkár.

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadásso-
rozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású alakjai.
Október 10-én 17.00: Mohamed. Elõadó: Németh Pál refor-
mátus lelkész, iszlámkutató, fõiskolai tanár.

KÖNYVBEMUTATÓ. Kozma László Császár voltam a Til-
tott Városban, valamint A sors játékai c. könyveinek bemuta-

tója (Debrecen) október 11-én 17.00 órától a Városmajori Mû-
velõdési Házban.

BORBÁNYAI TOROS NAP október 11-én 18.00 órától a
Borbányai Mûvelõdési Házban. A köszöntõket és fellépéseket
uzsonna, majd estébe nyúló báli hangulat követi, melyhez a
muzsikát Balogh Misi szolgáltatja.

MÉDIA ÉS ZENE BÖRZE október 12-én 9.00–13.00 óráig a
Váci Mihály Kulturális Központban.

TEXTILMÛVÉSZETI TOVÁBBKÉPZÉS
XIV. Megyei Textilmûvészeti szakmai továbbképzés

programsorozat indul október hónapban a Népmûvé-
szeti Egyesület Alkotóházban (Nyíregyháza, Széche-
nyi u. 20.). Nemezkészítõ szakág október 12-én 10–
16 óráig. Elõadó: Aba P. Ákos népi iparmûvész, téma:
A honfoglalás kori nemezek, minták, domborvarrás
szakmai bemutató és gyakorlati oktatás. Csipke szak-
ág október 26-án 10–16 óráig. Elõadó: Erdei T. Lilla
etnográfus, csipkekutató, téma: Felvidéki magyar csip-
kék, szakmai bemutató, gyakorlati oktatás. A megyei
rendezvénysorozat ingyenes, de regisztrációhoz kö-
tött (jelentkezni: 06-20/824-3233, 06-30/508-8764).



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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A MALOMKERTI MALMOK TÖRTÉNETÉBÕL 2.
Báró Molnár Viktor 1921-ben azzal az ajánlattal állt

a város elé, hogy egy létesítendõ gyártelep céljaira en-
gedjen át területet a számára, amelyért õ cserébe fel-
ajánlotta a Szabolcs utcai házát. (A város ebben az épü-
letben adott helyet a Felsõ Kereskedelmi Iskolának.)
Nagyszabású terveiben szerepelt egy naponta 10 vagon
termény õrlésére képes malom építése, továbbá idete-
lepítené vencsellõi birtokáról fûrésztelepét és gépjavító
mûhelyét, amelyet gépgyárrá alakítana át. A gyártelep
terveit a Ganz Mûvek mérnökei készítették el.

A kállói országút és a vásárosnaményi vasútvonal
keresztezõdésében átadott, mintegy 20 ezer négyszög-
ölnyi területen, 1921 õszén hozzá is kezdtek a munká-
latokhoz, azonban azokat a rossz gazdasági viszonyok
miatt már decemberben abba is hagyták. Csak 1923 ta-
vaszán folytatták újra az építkezést, amely a nyár végé-
re annyira elõre haladt, hogy augusztus 25-én bokréta-
ünnepre szólt a meghívó. A Nyírvidék tudósítója, mint
„a magyar alkotóerõnek, a munka útján való feltáma-
dás hitének büszke dokumentuma”-ként írta le az addig
felépített épületeket. Kálmán Károly mérnök tervei alap-
ján az ipartelepen már állt a téglából épült malom, az
igazgatóság székhelye, a kazán- és a gépházak, vala-
mint a 46 méter magas kéménye. Megkezdték továbbá
az objektum körül árkolását és befásítását is. A malmot
báró Molnár Viktor a feleségérõl, Dessewffy Virginia
grófnõrõl nevezte el.

Sajnos az elkészült épületek hiába várták a beüze-
melést, az építkezés anyagiak hiányában elakadt. E nagy-
reményû vállalkozás a válságos idõszak miatt nem tel-
jesedhetett be: a Virginia malom sohasem õrölhetett
gabonát, az épületeit és a kéményét is lebontották.

Szeptember 28-án, a Malomkertben tartott rendez-
vények részeként megemlékeztek e városrésznek nevet
adó malmok történetérõl. Az avatási ünnepségen részt
vevõk közül többen még emlékeztek a Róth-féle ma-
lomra, amelynek emlékét immár tábla is hirdeti azon a
helyen, ahol egykor a malom állt.


