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VASÁRNAP VÁLASZTUNK!
Október 13-ára írta ki a magyarországi önkormányzati választásokat Áder János köztár-

sasági elnök. A helyhatósági választások szabályozása nagyon sok mindenben eltér az
országgyûlési, vagy éppen az európai parlamenti választásokétól. A választópolgár a sza-
vazás jogát csak lakóhelyén vagy bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Átjelent-
kezésre nincs lehetõség. Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplõ egy
polgármesterjelöltre, illetve egy egyéni választókerületi jelöltre lehet Nyíregyházán, vala-
mint nemzetiségi jelöltekre. A kompenzációs listára nem szavaznak a választópolgárok.
A kompenzációs lista az egyéni választókerületben összesített töredékszavazatok arányá-
ban kap mandátumot. A szavazás 2019. október 13-án (vasárnap) reggel 6.00 órától este
19.00 óráig tart. A választópolgárnak a szavazókörben igazolnia kell személyazonosságát
(érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetõi engedéllyel), valamint
a lakcímét vagy személyi azonosítóját. (Részletek a 10. oldalon.)

KONKRÉT TERVEK A NAGYKÖRÚTRÓL, A TOKAJI ÚTI ALULJÁRÓRÓL
Bõ egy héttel ezelõtt adták át a teljes nyugati elkerülõt

(lásd 2. oldal), de múlt csütörtökön már újabb közleke-
dési infrastrukturális fejlesztésekrõl szóltak a városházán.
Nyíregyháza polgármestere és az érintett területek kép-
viselõi együtt tekintették meg a nagykörút teljes bezárá-
sának elkészült tervrajzait a Bencs teremben.

Több mint egy évig tartott a tervezés, de az elmúlt napok-
ban már az engedélyeztetése is megtörtént. A vasútállomás-
tól indul majd a 2x2 sávos fejlesztés, egészen a Debreceni
útig. Megszerezte az önkormányzat a szükséges területe-
ket; már csak a pénzügyi fedezet biztosítása következik.

ÚJ DIMENZIÓBA EMELI A KÖZLEKEDÉST
– 8–10 milliárd forint szükséges az elõzetes költségbecs-

lés alapján, és az a torzó, ami évtizedek óta jellemzi a
nagykörutat, végre a múlté lehet. Fontos, hogy a vasútál-
lomásnál, a kormányzati fejlesztésként épülõ Intermodális
Csomóponttal összhangban legyen, az is körülbelül ilyen
nagyságrendû beruházás lesz majd. Ez a két fejlesztés
együtt teljesen új dimenzióba emeli a közlekedési infrast-
ruktúránkat – tájékoztatott dr. Kovács Ferenc polgármes-
ter. Az építendõ szakasz legkérdésesebb része az Almatá-

rolónál, a Simai út és a Móricz Zsigmond utca találkozásá-
nál lévõ csomópont. Itt is több variációt megvizsgáltak a
szakemberekkel. Ezek alapján a polgármester azt mondta,
körforgalom nem lehetséges, a nagykörút lámpás összehan-
goltságát nem szabad megbontani. De ezen a szakaszon is
szeretnék megoldani az összes szükséges közlekedési inf-
rastruktúrához kapcsolódó közmû- és egyéb beruházást
úgy, ahogy az elmúlt években máshol is. A remények sze-
rint mindez a következõ ciklus közepéig el is készülhet.

ALULJÁRÓ A TOKAJI ÚTNÁL
Dr. Kovács Ferenc hozzátette, más beruházás is várha-

tó a közeljövõben városunkban. – Mások legalább 25–30
éve ígérgették, de most már zajlik a tervezése a Tokaji úti
aluljárónak is! Emellett jövõre például 5 új körforgalom
épül Nyíregyházán. A konkrét terveknek még nagyobb
nyomatékot ad, hogy nemrégiben Nyíregyházán fejezte
ki a kormány elkötelezettségét a külgazdasági és külügy-
miniszter. Szijjártó Péter azt mondta: „a kormány kész
olyan beruházásokat is támogatni, mint a nagykörút befe-
jezése vagy a Tokaji úti aluljáró megépítése, dolgozzunk
együtt a polgármester úrral azon, hogy ezek kérdését mi-
nél elõbb zárjuk le.”

A tervrajzokat dr. Kovács Ferenc polgármester (középen)
az érintett területek önkormányzati képviselõivel, dr.

Rákóczi Ildikóval, Tormássi Gézával és Mussó Lászlóval,
valamint Pató Istvánnal, a Városfejlesztési és Városüze-

meltetési Osztály vezetõjével tekintette meg

KÖNYVBE ÍRÓDOTT EMLÉKEK

Kedd délután mutatták be a Meséld el nekem... Élettörténetek Nyíregyházán címû könyvsorozat újabb kötetét. A kiadvány
huszonhat szépkorú szerzõ (képünkön a polgármesterrel) huszonhét alkotását tartalmazza. Persze ezen felül is bõven várta
és várja program az idõseket Nyíregyházán. Csütörtökön nyugdíjas Ki Mit Tud volt, jövõ héten pedig Szépkorúak Akadémiája
is lesz. További programokról lapunk hasábjain, valamint a nyiregyhaza.hu oldalon folyamatosan tájékozódhatnak.
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SZERETETT VÁROSUNK, NYÍREGYHÁZA

Gajdos László szerint lelke van városunknak, amit az
idelátogatók is megéreznek. A díszpolgár az elmúlt évek-
ben kétszer is Európa legjobbjának választott állatkert
vezetõjeként egy nagy álmát valósítja meg folyamatosan,
amely miatt akkor sem ment el Nyíregyházáról, amikor
lehetõsége lett volna rá, mert rendkívüli módon elfogult
a várossal szemben.

Családjának gyökerei sokadíziglen ide vezetnek, hiszen
már dédszülei is meghatározó nyíregyházi polgárok vol-
tak, és mindig élvezettel hallgatta a történeteket, ahogy a
várost alakították. Örül, hogy még utazhatott a villamo-
son, még láthatta a Bujtost a maga vadságában, a tavat,
ahol Balczó és az édesapja megtanult úszni, és szeretettel
emlékszik sokak mellett a nagymamájára, aki nagyszerû
gyógypedagógusként sokat tett a sérült gyerekekért.

„ELFOGULT VAGYOK NYÍREGYHÁZÁVAL”

– Rendkívüli módon elfogult vagyok, ha Nyíregyházá-
ról van szó. Az ember legyen büszke a szülõvárosára, de
az a jó, ha nem csak muszájból szereti. Márpedig én na-
gyon szerettem itt gyerek lenni, alig vártam, hogy fiatal felnõttként a diploma után a Dunántúlról ismét hazajöj-

jek, és most is nagyon boldog vagyok. A fõiskola elvégzé-
se után sok helyre bekopogtattam, hogy állatkertet szeret-
nék csinálni, de persze megmosolyogtak. Az akkor még
fiatal Városi Televízióban viszont készíthettem egy mûsort
Zöld sarok címen, amit meglátott a Magyar Rádió vezetõ-
je és áthívott, ott indult az újságírói pályafutásom. Hosszú
éveken át láthattam és tudósíthattam róla, hogy sok tehet-
séges ember élt és él a megyénkben, városunkban. Ren-
geteg ügyes embert ad Nyíregyháza!

EZ CSAK ITT SIKERÜLHETETT

Amikor egy idõben felmerült, hogy újságírói pályafutá-
sát Budapesten folytassa, nemet mondott, mert õ állatker-
tet szeretett volna csinálni és itt, nem máshol. – Állítom:
ez sehol nem sikerült volna, csak az itteni emberek bizta-

tásával, segítségével jöhetett létre ebben a mai, népszerû
formájában, amire minden nyíregyházi egyaránt lehet
büszke. Sehol máshol nem tudtam volna megcsinálni az
állatparkot, és sehol nem lehettem volna ilyen sikeres, mint
ebben a városban, amely minden újra nyitott, és nagyon
szereti a polgárait – fogalmaz. Majd hozzáteszi: mindeb-
ben az önkormányzat is folyamatosan támogatja. – Több-
ször is elmondtam a sajtóeseményeken, hogy mennyire
érzem a bizalmat, és hogy a városvezetés kiemelten fon-
tosnak tartja a fejlesztésünket. A Hotel Pangea is igazi si-
kertörténet!

LELKE VAN NYÍREGYHÁZÁNAK

Gajdos László azt mondja, sokan szurkolnak e közös
sikernek, mely a város mellett a kormányzat folyamatos
támogatásával lehetséges (nemsokára jön folytatásként az
India ház és a madárröpde, valamint már tervezik a Jég-
korszakot), de ez a közös örömérzés szerinte csak annak
furcsa, aki nem itt él. – Gyakorta szoktam mondani, hogy
noha ennek a városnak nincsenek természeti kincsei, kü-
lönleges épített öröksége, van viszont sajátos, egyedi lel-
ke. Aki sok helyen fordult meg a világban, az érezheti,
hogy így van, de az idelátogatók is visszaigazolják, mikor
azt mondják, nahát, ezt nem is gondoltam volna... Ez egy
innovatív, nyitott, jól karbantartott, szépen gondozott, tu-
datosan, nem elkapkodva, össze-vissza épített város, egy-
másba fûzõdõ terekkel-parkokkal, melyek különleges han-
gulatot adnak Nyíregyházának, a zöld felületek sokaságá-
val. Boldog és büszke nyíregyházi vagyok, mint sokan.
Errõl a városról csak szép emlékeim vannak, csodálato-
sak az egybefonódó terek, a modern, de mégis hangula-
tos településszerkezet, illetve az egymást tisztelõ és sze-
retõ lakosság. Büszke vagyok az itt született sok-sok te-
hetségre, a térségben sokszor úttörõ innovációkra, és per-
sze boldog vagyok, hogy gyerekkori álmom megvalósítá-
sára teret adott ez a közösség.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

KÖVÉR LÁSZLÓ: MINTASZERÛEN FEJLÕDÕ
NAGYVÁROS LETT NYÍREGYHÁZA

Múlt szerdán adták át a nyugati elkerülõ út további
két szakaszát, ezzel az újabb nyolc kilométerrel teljessé
vált a Nyíregyházát nyugatról elkerülõ, 338. számú fõút,
mely az M3-as autópályától a 36-os, Tiszavasvári és a
38-as, Tokaj felé vezetõ fõutakat is körforgalommal ke-
resztezve egészen Nyírszõlõsig tart. Az átadáson jelen
volt dr. Kövér László, a Magyar Országgyûlés elnöke is,
aki ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a jelenlegi kor-
mány és a vele szövetséges polgármesterek közös kon-
cepció mentén tervezik és valósítják meg a saját maguk
által jónak ítélt fejlõdési irányokat az országban, városa-
inkban.

Az elnök úgy látja, mivel a gazdaság teljesítõképessége
növekszik, így több jut az ilyen beruházások mellett óvo-
dákra, iskolákra, orvosi rendelõkre is. Dr. Kövér László
azt mondta, nagy dolog, hogy a város közösségének tá-
mogatásával dr. Kovács Ferenc polgármester Nyíregyhá-
zából mintaszerûen fejlõdõ nagyvárost épít, melyet a lé-
lekszám folyamatos emelkedése is bizonyít.

NYÍREGYHÁZI PÉLDA

Az országgyûlés elnöke rámutatott, itt a példa, hogy
átgondolt, észszerû fejlesztésekkel hogyan lehet egy ek-

kora várost növekedési pályára állítani. Dr. Kövér László
a Nyíregyházi Televíziónak hozzátette, egy fontos beru-

házásnak az átadásán lehetett jelen személyesen is, amit
szívesen tett meg, a fejlesztés fontossága, a város fejlõdé-
se, az itt élõk és a dr. Kovács Ferenc polgármesterhez fû-
zõdõ barátsága miatt is.

A LEGJOBBAN FEJLÕDÕK KÖZÖTT

– Nyíregyháza városa az elmúlt 8-9 esztendõben talán
a megyei jogú városok összehasonlításában a legjobban
fejlõdõk közé tartozik. Ezt mutatja a betelepülõk száma
is, tehát vonzza az embereket a Nyíregyháza nyújtotta
életminõség. A turisták is jelentõs mértékben növelték az
itt tartózkodásuknak az idejét, tehát a dinamizmus a gaz-
daság minden területén megmutatkozik ebben a város-
ban. Azt gondolom, hogy ez két tényezõn múlik. Egyrészt
az ország anyagi, gazdasági lehetõségein, amiben – talán
szerénytelenség nélkül mondhatjuk –, különösen azon
csõdhelyzet után, ami 2010-ben örökségül jutott nekünk,
van némi szerepe a kormányzat munkájának is. Másod-
sorban pedig azoknak az együttmûködõ közösségeknek
az erõfeszítései is benne vannak ebben, sõt, elsõsorban
ezeket kell kiemelni, melyek szerte az országban tesznek
azért, hogy a saját életükön javítsanak – fogalmazott az
Országgyûlés elnöke.

Dr. Kövér László, az Országgyûlés elnöke és dr. Kovács
Ferenc a nyugati elkerülõ átadásakor

GAJDOS LÁSZLÓ BOLDOG ÉS BÜSZKE NYÍREGYHÁZI

Nemrég készült el az állatpark modern és méltó látoga-
tócentruma

Fotó: Balázs Attila
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CIKLUSZÁRÁS: SIKERES IDÕSZAK ÁLL MÖGÖTTÜNK

Nagy forgalmú utakat fejlesztettek, bõvült a kerékpár-
út-hálózat, energetikailag és részben komplexen korsze-
rûsödtek az önkormányzati épületek, nõtt az adóbevé-
tel, csökkent a munkanélküliség, fejlõdött a szociális szfé-
ra, élénkült a kulturális élet. Nyíregyháza polgármestere
és alpolgármesterei többek között errõl is szóltak a 2014–
2019-es önkormányzati cikluszáró sajtótájékoztatón, va-
lamint a szerkesztõségünknek adott interjúkban.

– Néhány munkanappal a 2014–2019-es önkormány-
zati ciklus vége elõtt érdemes visszatekinteni és összegezni
az elmúlt öt év kihívásait, eredményeit – vezette fel az
értékelést a keddi sajtóeseményen dr. Kovács Ferenc pol-
gármester, melyen egyebek mellett kiemelte, 2014-ben két
nagy célt fogalmaztak meg: az önkormányzati intézmény-
rendszer rekonstrukcióját és az épületek teljes körû felújí-
tását, valamint a közúti, közlekedési infrastruktúra komp-
lex fejlesztését. Mindezt hazai-kormányzati, uniós és sa-
ját, önkormányzati forrásokból.

UTAK, JÁRDÁK, KERÉKPÁRUTAK,
CSOMÓPONTOK

– Ami az utakat illeti, óriási, több évtizedes a lemara-
dásunk, de sokat léptünk elõre. Csak idén 23, míg tavaly
16 út kapott aszfaltot, a teljes ciklusban 49 kilométer utat
pormentesítettünk, emellett felújítottunk 24 kilométert. A
forgalmas utak egy részének felújítása most is zajlik, és
azért tûnik úgy, hogy egyszerre, mert ezek jelentõs része
az önkormányzat által elnyert pályázatok forrásait felhasz-
nálva újul meg, ahol kötelezõ határidõk vannak. A cso-
mópontok korszerûsítése is e stratégia része, amely a víz-
toronynál kezdõdött, s azóta a Mezõ utcától a Törzs utcá-
ig több helyen folytatódott. Illetve zajlik, például a Szél-
sõbokori útnál, s csak jövõre újabb öt körforgalom épül.
De ne feledkezzünk meg a járdák felújításáról, okoszebrák
megépítésérõl, valamint a kerékpárútjaink hálózatba kap-
csolásáról, majd 71 kilométerre bõvítésérõl, újabb város-
részek elérésérõl.

MEGÚJULT INTÉZMÉNYRENDSZER

– Ami a másik nagy vállalást érinti, az intézményrend-
szer felújítását, szintén nagyot léptünk elõre, mely halaszt-
hatatlan is volt, látva a sok esetben szó szerint lerohadt
épületeket. Az összes önkormányzati óvodát felújítottuk
(az utolsó a sorban az orosi, Deák Ferenc utcai, egy elhú-
zódó közbeszerzés miatt, de az is elkészül jövõ õszre), és
egy új is épült a kórház területén. Mindez ugyanúgy vo-
natkozik a bölcsõdékre. Sõt, bár nem az önkormányzat a
fenntartó, hét iskolát is rendbe tettünk, s tucatnyi tornater-
met, valamint 14-nél jár az ovisport pályák száma. De a
szociális és egészségügyi szférára is figyeltünk: felújítot-
tuk a kis SZTK mellett az orvosi rendelõket, sõt, újak is
épültek-épülnek, az Õz utcán most készül egy vadonatúj
Szociális Nappali Ellátó Intézmény.

CSÕDKÖZELBÕL SIKERTÖRTÉNET

– Mindezek és a most fel nem soroltak hátterét a felelõs
gazdálkodás és tudatos tervezés adja, pedig a kiinduló-
pont nem volt egyszerû. Még emlékezhetnek rá, hogy
2010-ben egy csõdközeli helyzetben lévõ várost vettünk
át a szocialista vezetéstõl, közel 24 milliárdos adósság-
gal! Mindezt egy körülbelül 33 milliárd forintos költség-
vetésnél, amibõl majdnem 8 milliárd volt a hiány is. Csak
összevetésül: Nyíregyházának hat éve nincs költségvetési
hiánya, és a büdzsé második éve történelmi magasságok-
ban, 73 milliárd forint fölött jár, aminek nagyjából a fele
fejlesztési forrás, ez is jelzi a közös munkánk eredményét.
S az is, hogy az adóbevételeink 7-rõl 12 milliárd forintra
nõttek, a munkanélküliség 2010-es, nagyjából 10 száza-
lékos mértéke mára 3 százalék közelébe csökkent.

JÓ A HÍRÜNK

– Jó a hírünk az országban, amit a turizmus fejlõdése is
jelez, ez volt az egyik legdinamikusabban növekvõ terü-
let, és azért is érkezhet ide ennyi pénz, mert akár az uni-

„ILYEN INTENZÍV, EREDMÉNYES ÖT ÉVE TALÁN MÉG NEM VOLT NYÍREGYHÁZÁNAK”

ós, akár a Modern Városok Program teljesítésében kiemel-
kedõen jól állunk országos viszonylatban, a megyei jogú
városokkal összehasonlítva. Utóbbi keretében valósult meg
a Tokajig vezetõ kerékpárút, a Szabadtéri Színpad felújí-
tása, a Pangea Hotel és most a négycsillagos sóstói hotel,
a nyugati elkerülõ. Ehhez, és a mostani ötéves ciklus sike-
réhez az azt megelõzõ négy évünk elõkészítõ munkája is
kellett. Például az, hogy belsõ átszervezésekkel létrehoz-
tuk a polgármesteri kabinetet, odafigyelünk az önkormány-
zati cégekre, életre hívtuk a referatúra rendszert, benne
kiemelten is egy pályázati csapattal – így tudjuk sikeresen
menedzselni a rengeteg projektet. A TOP-os források el-
nyerésénél is jól szerepeltünk, már 29,6 milliárd forintnál
tartunk, s újabb 2 milliárd a plusz forrásunk, 1,6-ra pedig
be van adva az igényünk.

KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS

A polgármester összefoglalva hozzátette: nem mondhat
senki értelmetlen beruházást az elmúlt évekbõl. – Ilyen in-
tenzív, eredményes öt éve talán még nem volt Nyíregyhá-
zának, amihez persze kellett a kormányzati támogatás, a
sikeres szereplés az EU pályázatokon és a növekvõ saját
erõnk is, valamint az együttmûködés a civil és szakmai szer-
vezetekkel, a cégekkel, vállalkozásokkal és a társadalom-
mal is. Ez az egyik legfontosabb élménye ennek az elmúlt
öt, illetve kilenc esztendõnek: a közösségépítés. A sikere-
ink közösek, melyekre mindannyian büszkék lehetünk.

ÍGÉRETEK HELYETT TÉNYEK

A polgármester a sajtótájékoztatón a közelgõ önkor-
mányzati választások kapcsán azt mondta: sok mindenrõl
kell dönteniük a választópolgároknak, s kérte, hogy vizs-
gálják meg a szavahihetõséget. Ezzel kapcsolatosan fel-
emlegette a korábbi, szocialista városvezetés által készí-
tett, 2006-os Bencs Programot, és sorolta a korábbi, betar-
tatlan ígéreteiket is, kezdve például a mûvelõdési ház és a
BUSZACSA (ma már Continental Aréna) felújításával. –
Azt is mondták, hogy jégpályát építenek, bár, ezt már a
’80-as évektõl ígérgették, mi megcsináltuk, csakúgy, mint
a Belvárosi Uszodát. Beszéltek korábban a nagykörút be-
zárásáról, amiért egy szalmaszálat sem tettek keresztbe.
Nekünk már kész vannak a terveink, s megvan hozzá az
engedély. A Tokaji úti felüljárót minden választásra elõ-
vették, de nem történt semmi – tavaszra itt is kész vannak
a konkrét tervek az aluljáróhoz. Nem beszélve a nyugati
elkerülõrõl. Azt is megígérték, majd 2009-ben hoztak egy
döntést, hogy majd 2025 után foglalkoznak vele. Mi pe-
dig átadtuk nemrég 15 kilométer hosszban, ami óriási
dolog! – sorolta a polgármester. Majd hozzátette: a jelen-
legi ellenzék nemcsak a hitelesség, hanem az értékek te-
rén is válságban van, aminek egyik látható jele, hogy az
MSZP összeállt a Jobbikkal, pedig egy éve, az országgyû-
lési választások elõtt még szidták egymást. – A mai,

újszocialista ellenzék egy csak a hatalomra, pozícióra éhes,
bárkivel szövetkezni képes generáció, felelõtlen, megva-
lósíthatatlan programmal. Az általuk sokszor hangoztatott
nõi kvótáról csak annyit: náluk egy hölgy sincs a képvise-
lõjelöltek között, nálunk pedig a csapat egyharmada most
is az a FIDESZ-KDNP frakcióban, s a mostani 15 jelöltbõl
is 5 hölgy. Ez is sokat elmond a hozzáállásukról. Jelzésér-
tékû, hogy a régi, ismert helyi vezetõik sem állnak ki mel-
léjük. Mintha feladták volna a várost. És még egy fontos
pont: az öt évvel ezelõtti, ellenzéki „egység” is hamar
felbomlott, mert az új közgyûlés felállásánál közölték ve-
lem, hogy az csak a választásig szólt...

SZOCIÁLIS SZFÉRA, KULTURÁLIS ÉLET

A sajtótájékoztatón a város két alpolgármestere is szót
kapott, egy-egy terület eredményeit röviden összefog-
lalva. – A szociális hátrányokkal élõkre is nagy figyel-
met fordítottunk a lassan záruló önkormányzati ciklus-
ban – errõl Jászai Menyhért szólt. Az alpolgármester
kiemelte, a települési támogatásokat, korábbi nevükön:
segélyeket saját forrásból biztosítják Nyíregyházán,
köztük 23-féle olyat is, ami nem lenne kötelezõ. Jelen-
tõs fejlesztések valósultak meg a szociális és egészség-
ügyi szférában, mindemellett leépítés helyett komoly
létszámbõvítéseket hajtottak végre. – 31 új szociális
szakembert állítottunk be az óvodai és iskolai szociális
munka segítésére, a felzárkóztatás rendkívül fontos,
valamint 44 pedagógiai asszisztenst alkalmaztunk plusz-
ban az önkormányzati óvodákban, a betegséggel, ké-
pességzavarokkal küszködõ gyerekek segítését szolgá-
landó – mondta Jászai Menyhért. – Fontos az innová-
ció, a fejlesztés a kultúra területén is – tette hozzá Nyír-
egyháza másik alpolgármestere. Dr. Ulrich Attila ki-
emelte, sorban újultak meg az elmúlt években a kultu-
rális színhelyek, központok, a fejlesztés pedig nem áll
meg. Hangsúlyozta: a kulturális negyed is épül-szépül
a Benczúr és Bessenyei tér környezetében, a Kállay
Kúria fejlesztésének II. üteme is beindult, valamint a
népszerû nagyrendezvények kínálata is színesebb lett.
Ugyanakkor igyekeztek figyelni az idõsebb és fiatalabb
korosztályra, amit a nekik szóló speciális programok
mellett az Idõsügyi Tanács vagy az Ifjúsági Kerekasztal
léte, mûködése jelez. Emellett az elmúlt években a kül-
kapcsolatokra, a partner- és testvértelepülési kapcsola-
tokra is nagy figyelmet fordítottak. – Vannak látványos,
kézzel fogható eredmények a felújítások és a rendez-
vények mellett is. A Jósa András Múzeum amellett, hogy
az Év Múzeuma címet nyerte el tavaly, olyan kiállítá-
sokat fogad a Seusótól a Munkácsyn át a Szinyei-tárla-
tig, amiért verseny van az országban. Nálunk adott az
anyagi és az infrastrukturális háttér, valamint az érdek-
lõdés is, a nyíregyháziak tízezrei mellett rengetegen
jönnek a megyehatárokon túlról is hozzánk.

Dr. Ulrich Attila, dr. Kovács Ferenc és Jászai Menyhért
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MÁR FOGLALHATÓ A NÉGYCSILLAGOS SZÁLLODA

Október 25-én nyit a Hotel Sóstó.
Nyíregyháza legnagyobb, négycsilla-
gos besorolású szállodáját hétfõ dél-
után kulcsrakész állapotban vette át
az üzemeltetõ, a Hunguest Hotels
Zrt. A szállodalánc vezetése pedig
úgy nyilatkozott, két hét múlva már
fogadják az elsõ vendégeket.  Azon-
túl, hogy a szálloda jelentõsen élén-

kítheti a város wellness- és konferenciaturizmusát, 85 új
munkahely is létrejött.

Tölgyerdõvel körbeölelt zöld környezetben, széles körû,
az üzleti és szabadidõs turizmus számára is ideális szol-
gáltatásokkal várja a vendégeket október 25-étõl Nyíregy-
háza-Sóstógyógyfürdõ új, négycsillagos wellness- és kon-
ferenciaszállodája. A hotel a Sóstó Fejlesztési Program ré-
szeként, a Modern Városok Program keretében valósult
meg. A beruházás összértéke 4 milliárd forint, melybõl
3,1 milliárd kormányzati támogatás. Nyíregyháza Megyei
Jogú Város Önkormányzata 900 millió forint saját forrás-

ÚJRA CSOBBANHATUNK A HOTEL FÜRDÕHÁZBAN!
Rövidesen lezárul Sóstógyógyfürdõn a Hotel Fürdõház

pályázati forrásból – Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési
Konstrukció –  történõ felújítása, a wellnessrészleg már
fogadja vendégeit.

Az üdülõterület fürdõkultúrájának egyik forrása a pati-
nás épület, hiszen a hotel helyén már az 1700-as évek
végén egy kezdetleges, fából épült fürdõház szolgálta a
szervezett kereteken belül történõ fürdõzést 4 tölgyfa kád-
dal, melyekben a Sóstói-tó melegített vizében pihenhet-
tek, regenerálódhattak elõdeink.

KÉNYELMI ÉS TECHNIKAI FEJLESZTÉSEK

A mostani fejlesztés során olyan kényelmi és technikai
változtatások történtek, melyek növelik a vendégek elé-
gedettségét, illetve nagyobb üzembiztonságot eredmé-

nyeznek. Ennek kapcsán a hotel étkezõhelyiségének alap-
területét bõvítették, így a vendégek már kényelmesebben,
egy idõben pedig többen étkezhetnek. A hotel klímarend-
szere teljes egészében megújult, illetve kicserélték a ka-

zánt, számítógépes vezérlést kapott a légkezelõ, valamint
a szociális blokkok szintén megújultak. A hotelrész 2013-
as, teljes körû felújítása során az üzemeltetõ – Sóstó-
Gyógyfürdõk Zrt. – lehetõségeihez mérten saját forrásból
a wellnessrészleget is korszerûsítette. Ennek folytatásaként
jelen beruházásban a wellnessrészlegben a szaunaelõterek
teljesen új burkolatot kaptak, modern és esztétikus zuhany-
zók épültek, a csobbanómedencék teljes újraburkolása is
megtörtént, új párátlanítót építettek be, illetve zuhanydé-
zsa is szolgálja a szaunázók kényelmét. A nõi-férfi mos-
dók és zuhanyzók is új, kulturált megjelenéssel fogadják
a vendégeket, illetve a világítási rendszer is korszerûsö-
dött az említett terekben.

A környezettudatosságot szem elõtt tartva, elektromos
töltõpontot alakítottak ki az épületnél, így az elektromos
autókkal érkezõ vendégek már Sóstógyógyfürdõn is fel-
tölthetik autójukat.

gyon jelentõs erõ, akik folyamatosan kötõdve a Hunguest
Hotelshez, szállodáról szállodára jönnek, illetve nyilván
a környékbeli országokból érkezõ vendégeket is várjuk.

123 szoba félpanzióval – 145 fõs, de a terasszal 195
fõsre bõvíthetõ étterem –, 200 fõs konferenciaterem – igény
szerint akár 4 részre is szekcionálható –, 90 férõhelyes
mélygarázs, 63 felszíni parkoló és ingyenes belépõ az
Aquarius Élményfürdõbe: ez minden szállóvendéget meg-
illet a Hotel Sóstóban.

TÖRTÉNELMI PILLANAT

Történelminek nevezte az átadás pillanatát Nyíregyhá-
za polgármestere. Dr. Kovács Ferenc arra emlékeztetett,

szállodánkat. Berendezzük, otthonossá tesszük, ezzel fog-
nak telni a következõ napok. Hogy kiket várunk? Mint a
legnagyobb belföldi idegenforgalmat bonyolító szálloda-
lánc, nagyon sok belföldi vendéget, 110 ezer törzskártyánk
van kint, az 110 ezer családot jelent. Ez egy nagyon-na-

sal járult hozzá a 85 új munkahelyet is eredményezõ be-
ruházáshoz. A 123 szobás szálloda kivitelezése 2017
májusában kezdõdött, superior besorolású hotel, 10+5 évre
szóló üzemeltetési jogát tavaly áprilisban a Hunguest Hotel
Zrt. nyerte.

„EGY GYÖNGYSZEM LESZ ”

Gyöngyszemnek nevezte a Hotel Sóstót a Hunguest Zrt.
vezérigazgatója. Hülvely István elmondta, ez a 27. szál-
lodájuk, amelyet a vendégek figyelmébe ajánlhatnak. A
megyében azonban ez az elsõ Hunguest Hotel. A tervek
szerint az elsõ fizetõvendégeket október 25-én fogadják
Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdõn.

– Nekünk kell néhány hét, hogy megszokjuk a saját

hogy 2010 elõtt minden választást megelõzõen megígér-
ték, hogy egy impozáns, nagy befogadóképességû szállo-
da épül Sóstón, de ezek csak ígéretek maradtak. Az ön-
kormányzat azt várja a szállodától, hogy jelentõsen meg-
élénkül a város wellness- és konferenciaturizmusa.

– Nagyon fontos, hiánypótló dolgot tudtunk véghezvin-
ni. Nem volt a városban a konferenciaturizmus, a színvo-
nalas üzleti és gyógyturizmus számára egy megfelelõ ho-
tel, amit úgy fogalmaztunk meg, hogy legalább 100 szo-

ELKÉSZÜLT A MODERN VÁROSOK PROGRAMBAN NYÍREGYHÁZA HIÁNYPÓTLÓ BERUHÁZÁSA

Fekete Gyula, a Hunguest Hotel Sóstó igazgatója,
Hülvely István, a szállodalánc vezérigazgatója, dr.

Kovács Ferenc polgármester és dr. Podlovics Roland, a
Sóstó-Gyógyfürdõk Zrt. vezérigazgatója

bás, négycsillagos és egy 200 fõs konferenciateremmel
rendelkezzen. Ezek itt most megvalósultak – szögezte le
dr. Kovács Ferenc polgármester.

A Hunguest Hotels Zrt. 10+5 éves opcióval nyerte el az
új szálloda üzemeltetését. A bérleti díj éves szinten több
mint 100 millió forintra rúg, ami az önkormányzat kasszá-
jába kerül.
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BRÜSSZELI ELISMERÉS NYÍREGYHÁZÁNAK IS!
A CITYWALK PROJEKT NYERTE AZ EURÓPAI KÖZÖNSÉGDÍJAT, ÉLÕBEN KAPCSOLTAK MINKET

CityWalk. Többször is hírt adtunk arról az európai pro-
jektrõl, amely városunkat is érintette. A 16 nemzetközi part-
ner együttmûködésével megvalósult program lényegi üzene-
te a számunkra: legyen Nyíregyháza gyalogosbarát! A gon-
dolat nemcsak nekünk tetszett meg, hiszen a döntéshozók a
legjobbak közé választották Európában, a közönség pedig a
legmagasabbra értékelte, ráadásul Nyíregyháza élõben jelent-
kezett be a Váci Mihály Kulturális Központból – Brüsszelben!

A tények röviden: az Interreg Duna Transznacionális
Program CityWalk elnevezésû, az Európai Unió és a Ma-
gyar Állam által támogatott projekt bekerült az európai
fejlesztési projektek „Oscar”-jaként is emlegetett
RegioStars-díj jelöltjei közé. A szakma mellett a közönség
is szavazhatott, így a büszkeség kettõs. Egyrészt, ott vol-
tunk a leginnovatívabb regionális projekteknek kiosztott
európai díj legszûkebb elitjében, a legjobb 24 között,
másrészt egy különleges elismeréssel gazdagodtunk: a
projekté, így részben a miénk lett a közönségdíj!

EURÓPAI KÖZÖNSÉGDÍJ
Az ünnepélyes eredményhirdetés szerdán este zajlott

az Európai Unió központjában, Brüsszelben, s ezzel pár-
huzamosan Nyíregyházán is. Már napközben megjelent
egy mûholdas közvetítõkocsi a Váci Mihály Kulturális
Központnál, majd este nyolc órakor, a brüsszeli történé-
sekkel párhuzamosan egy tájékoztató rendezvény vette
kezdetét, aminek részeként egy kivetítõn élõ közvetítés
keretében izgulhattak a projektben részt vevõk a közös
sikerért. Az öt kategória közül a CityWalk az „éghajlat-
változás hatásaival szemben reziliens városok építése” cím
alatt kapott jelölést, ami önmagában is nagy szó. Hát még
az, hogy az európai közönségdíjat kapta meg a program!

NYÍREGYHÁZÁN A FIGYELEM
S ha mindezt még lehet fokozni: Brüsszelben, a gála-

mûsor keretében mások mellett a Nyíregyházán élõ Kézy

Béla, a projekt vezetõ szakértõje, a MEGAKOM Tanács-
adó Iroda ügyvezetõje vette át a 9 ország 16 nemzetközi
partnere nevében a díjat, s mondott – természetesen an-
golul – köszönetet. És hogy a nemzetközi figyelem még
értékesebb legyen: az EU Nyíregyházát választotta az élõ
bejelentkezés helyszínéül, így a belgiumi történésekkel
együtt dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere is
átvette szimbolikusan a díjat városunkban, itt is voltak
nyilatkozók (a polgármester mellett Bartók Dávid projekt-
menedzser és Éberhardt Eszter, a Zrínyi diákja), amit egy
nyilvános oldal élõ közvetítésével bárki nyomon követ-
hetett. Nem véletlen, hogy az elismerés kapcsán dr. Ko-
vács Ferenc azt mondta, külön is örül a nemzetközi díj-
nak, aminek Nyíregyháza is részese, mely jelzi a város
törekvéseit, hogy a „szokott” uniós csatornák mellett part-
nerségben is letegye a névjegyét.

– Óriási eredmény a díj mellett az is, hogy Magyaror-
szágon egyedülálló módon innen közvetítettek a gála ré-
szeként, amit Európából csak egy helyrõl tesznek meg. E
projekt mögött is van közel három évnyi munka és széles-
körû összefogás, de a gyalogosbarát jelleg mögött közel

egy évtizednyi: egymásra épülõ fejlesztések sora segíti ezt
a célt, s tervezzük tovább az utat ezen a területen is.

GYALOGOSBARÁT VÁROS
A projekt lényege Bartók Dávid projektmenedzser tájé-

koztatása szerint röviden az, hogy hozzájáruljon a
károsanyag-kibocsátás csökkentéséhez, erõsítve a fenntart-
ható közlekedési formákat, kiemelve a közlekedés aktív
formáit, mint a gyaloglás és a kerékpározás. Ennek érdeké-
ben a projekt fókusza a gyalogosbarát város feltételeinek
az elõsegítése. Nyíregyháza az elmúlt években egyébként
is jelentõs energiát fordított a projekthez szorosan kapcso-
lódó kerékpárút-, járda- és parkfejlesztésekre. A projekt
keretében elkészült a város gyalogosbarát stratégiája, amely-
ben helyi szervezetek is közremûködtek, felmérték a város
„sétálhatóságát”, szemléletformáló kiadványok készültek,
májusban utcai pikniket rendeztek a Dózsa György utca
egy részének lezárásával, kidolgoztak útbaigazító táblákat,
amelyek a megtett lépések vagy az elégetett kalória mennyi-
ségével jelzik a távot, továbbá Nyíregyháza koordinálta a
teljes projektben a sétálhatósági tervezés folyamatát.

(Szerzõ: Tarczy Gyula)

Éberhardt Eszter, a Zrínyi diákja, dr. Kovács Ferenc polgármester és Bartók Dávid projektmenedzser a díjjal
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KÖNYVTÁRPONT BORBÁNYÁN

ÉS MANDABOKORBAN
A Jósa András kórház Kállay Rudolf

Szakkönyvtára után, a mandabokori óvo-
da szomszédságában és a Borbányai Mû-
velõdési Házban is könyvtárpont nyílt a
napokban. A Nyíregyháza külvárosában
élõk esélyegyenlõsége, illetve a városi könyv-
tári ellátás bõvítése a célja az új helyszínek-
nek.

Borbányán, a Margaretta u. 50. szám
alatt 1200 kötettel, napi- és hetilapokkal,
gyereksarokkal jelenik meg a könyvtár. A
Váci Mihály Kulturális Központ épületében
az intézmény munkatársa vállalta, hogy
hétfõn és szerdán 8–16 óráig, majd pénte-
ken 9–13-ig fogadja az olvasó vagy köl-
csönzõ borbányai lakosokat.

Mandabokorban 1100 kötettel nyitott
meg a Könyvtárpont az óvoda szomszéd-
ságában álló épületben. A játékok, társas-
játékok, mesekönyvek, papírszínház és a

mesesarok mellett szépirodalom, népsze-
rû olvasmányok és napilapok, folyóiratok
is várják a városrész lakóit. Hamarosan lesz
internetelérés, így a két olvasói számítógé-
pet is használhatják a vendégek ingyene-
sen. A Mandabokori Könyvtárpont kedden
és csütörtökön 9–17 óráig, pénteken szin-
tén 9-tõl, de csak délig lesz nyitva.
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ROHAMOS LÉPTÉKBEN FEJLÕDIK NYÍREGYHÁZA
Mint már azt a kedves olvasók is megszokhatták, igyek-
szünk folyamatosan beszámolni lapunk hasábjain (is) a
Nyíregyházát érintõ fejlesztésekrõl. Az elmúlt években

utak újultak és épültek meg, de gazdagodtunk többek kö-
zött jégpályával, uszodával (hamarosan elkészül) és négy-
csillagos besorolású hotellel is. A következõ három oldalon

bár nem fogunk közre több éves idõintervallumot, de be-
mutatjuk az elmúlt egy hét fejlesztéseit, amelyek most is
a Nyíregyházát jellemzõ rohamos léptéket mutatnak.

MEGÚJULT A MANÓVÁR OVI IS

ELKÉSZÜLT A SZÁZADIK JÁTSZÓTÉR

OKOSPADOK A BELVÁROSBAN

A Kossuth térre, a szökõkutak mellé a mai kor színvo-
nalának megfelelõ, nagyon modern See Future típusú
okospadokat helyezett ki az önkormányzat. A padok nap-

energiával mûködnek, vezeték nélküli telefontöltést tesz-
nek lehetõvé, valamint mérik és dokumentálják a levegõ-
minõséget is.

ZÖLDEBB A KERTVÁROS

FÁSÍTÁS ÖRÖKÖSFÖLDÖN

JÓSAVÁROS IS A
PROGRAM RÉSZE

Zöldfelületi rekonstrukció részeként 1200 árvácskát,
9 hársfát, 5 gömbjuhart és 3 oszlopos juharfát ültettek
el a Tiszavasvári úti körforgalomban szombat délelõtt.

A NYÍRVV Nonprofit Kft. munkatársai Örökösföldön
újabb fasorokat, facsoportokat ültetnek el és a körfor-
galmat is beparkosították. A „zöldítéshez” a Kalevala
Kft. összesen 100 fát ajánlott fel.

Faültetéssel egybekötött õszköszöntõ családi délután-
ra várták a kicsiket és nagyokat múlt hét pénteken a
Jósavárosban. A faültetés egyébként kapcsolódik Nyír-
egyháza fásítási programjához, ami méltó szimbóluma
lehet a városrésznek.

Kedden Örökösföldön avatta fel a város 100. játszóterét
dr. Kovács Ferenc polgármester. Két különbözõ korosztály-
nak szánt játékok mellett padok, asztalok, fák és bokrok is
kikapcsolódást nyújtanak az ott élõknek. A város saját forrás-
ból szánt a játszótéri programra az elmúlt 6 évben 241 mil-
lió forintot. Idén ez a harmadik a Bocskai utcai és a sóstói
játszótér-sportpark mellett, 38 és fél millió forintba került.

– Az elmúlt 6 évben tizenegy játszóteret építettünk, és
31-et felújítottunk. Ez annak a programnak a része, amely-
ben célul tûztük ki, hogy közösségi színtereket építsünk –
magyarázta a polgármester. – Az örökösföldi játszótér sem
csak a gyerekeknek készült, hanem minden generáció-
nak épült. Bízom benne, hogy az itt lakó családok öröm-
mel fogják birtokba venni.

– A tervezõk éppen ezért gondoltak a nagyobbakra is,
nekik is szántak sporteszközöket. 2 kombinált játékvár,
kötélpálya, ügyességi játékelemek is a térre kerültek, sõt,
még 22 pihenõpad és 70 facsemete, valamint több száz
cserje is – részletezte a fejlesztés elemeit Tóth Imre önkor-
mányzati képviselõ.

Az új örökösföldi közösségi tér a Szalag és Lobogó utca
ölelésében várja az idõs, pihenni vágyó embereket épp-
úgy, mint a kisgyerekeket, de az iskolásokat is. A cserjék
és a fasor néhány éven belül sövénnyel, lombkoronával
örvendezteti meg a környék lakóit.

Az Önkormányzati épületek energetikai korszerûsíté-
se Nyíregyházán projekt II-es ütemében újult meg a Ma-
nóvár óvoda a Tünde utcán. A szülõk közössége az elsõ
perctõl az átadásig partner volt a munkálatok idején.

Több mint 80 millió forintba került a beruházás: a lába-
zattól a lapos tetõre helyezett napkollektorokig szinte a
teljes energetikai hálózatot érintette, mely így lett közcélú
hálózat, a szolgáltató elvárásai szerint.

– Ez az óvoda a Papírgyár részére épült meg még a ’70-
es évek elején, tehát közel 50 éve. Megérett a teljes felújí-
tásra, mivel a fûtéshálózata, a villamosenergia-ellátása
mind a vállalathoz tartozott. Ezek a régi rendszerek el-
avultak, korszerûsíteni kellett, így leválasztottuk a Papír-
gyártól, és az óvoda épülete is megújult. Megtörtént a hom-
lokzati és lábazati falak hõszigetelése, a lapos tetõ hõ- és
vízszigetelése, a homlokzati nyílászárók cseréje, illetve a
napelemes rendszer kiépítése is – tudtuk meg Mussó László
önkormányzati képviselõtõl.

A felújításoknak köszönhetõen Nyíregyházán 2019-ben
összesen 17 óvoda és 1 bölcsõde újult meg mintegy brut-
tó 1,137 milliárd forint összegben, illetve eszközök be-
szerzésére került sor további bruttó 51 millió forintból.
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FEJLESZTÉS FEJLESZTÉS

OKOSZEBRA ÉS ÚJ BURKOLAT A BETHLEN GÁBOR UTCÁN

Okoszebrákat és új burkolatot is kapott a Bethlen Gá-
bor utca. A beruházás célja az volt, hogy még gördüléke-
nyebb és biztonságosabb legyen ott, és így a városköz-
pont irányába is a közlekedés.

„Gazdaságfejlesztést és munkaerõ mobilitást ösztönzõ
közlekedésfejlesztés Nyíregyháza hat pontján”. Ez a címe
annak a közel 1 milliárd forintos projektnek, amely kereté-
ben forgalmas útszakaszokat fejlesztettek, többek között a
Bethlen Gábor utcát a Búza utcától a Bessenyei térig. Az
átadón Nyíregyháza polgármestere kiemelte, a projektben
érintett még a Vasvári Pál utca a Rákóczi utcától az Északi
körútig, a Vasvári Pál utca az Északi körúttól a tervezett Sta-
dion utcai körforgalomig, a Rákóczi utca a Víz utcától az
Északi körútig, a Debreceni út a Kígyó utca és nagykörút
(Móricz Zs. u.) között, valamint a Blaha Lujza sétány. A mun-

kálatok befejezõdtek a nagy forgalmú Bethlenen is, bruttó
67,5 millió forint értékben fejlesztették, újították az utcát.

– A Bethlen Gábor utcai útszakaszon jelentõs forgalom
van, ezért a biztonságosabb közlekedés kialakítása miatt
elengedhetetlen volt a meglévõ burkolatfelület és szegély
felújítása, a burkolat megerõsítése. Az érintett szakaszt 415
méteren keresztül újítottuk fel – úgy, ahogy szoktuk: komp-
lexen. Volt buszöböl-áthelyezés kerékpárúthiány megszün-
tetésével és járdaépítéssel, valamint 3 okoszebrával is –
hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

BIZTONSÁGOSABB A KÖZLEKEDÉS

A három okoszebrával már biztonságosabb a közleke-
dés a Bethlen Gábor utcán. A jármûvezetõk hamarabb ész-
revehetik az átkelõhelyhez közelítõ gyalogost, hiszen az
úttest szélétõl két-három lépésre helyezték el az érzéke-

lõt, ami beindítja az aszfaltba épített
villogó lámpákat.

– A Bethlen Gábor utcában lévõ
okoszebráknak köszönhetõen a diá-
kok, a pedagógusok és a szülõk is biz-
tonságosabban tudják megközelíteni
az oktatási intézményeket. Így van ez
a Mûvészeti Szakgimnáziumnál, a
Szabolcs utcánál, valamint a Szent
Miklós Görögkatolikus Általános Is-
kolánál is – tette hozzá Andó Károly
önkormányzati képviselõ.

A TOP-os projekt keretében megvalósult fejlesztések össze-
sen közel 3 kilométer útpálya, 700 méter járdaszakasz és több
mint 500 méter kerékpárút megújulását eredményezik.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Andó Károly

ÖSSZEÉRNEK ÚTJAINK! PEZSGÕ CIVIL ÉLET, KORSZERÛ HÁTTÉRREL
MEGÚJULT AZ ALVÉGESI MÛVELÕDÉSI HÁZ

Több mint 100 millió forint értékben korszerûsödött
az Alvégesi Mûvelõdési Ház. Megújult tetõvel, felújított
fûtésrendszerrel, új nyílászárókkal és akadálymentes fel-
járóval várja a jövõ héttõl a vendégeket.

Az önkormányzat 268 milliós TOP-os pályázatot nyert
tavaly decemberben  „Nyíregyháza 3 közösségi színteré-
nek infrastrukturális fejlesztésére”  címmel. Ennek egyik
eleme a most átadott Alvégesi Mûvelõdési Ház. Mészáros
Szilárd, a Váci Mihály Kulturális Központ igazgatója el-
mondta, bár az épület megújult és statikai megerõsítést is
kapott, funkcióváltásra nem kell számítani, a jövõben is
közösségi színtérként fog szolgálni.

MAXIMÁLIS A KIHASZNÁLTSÁGA

101 millió forint feletti összegbõl 39 milliós az önkor-
mányzati hozzájárulás, melybõl nyáron megújult a Váci leg-
nagyobb és talán legrégibb intézménye a Honvéd utcán.

– Ez egy olyan épület, mely közel 70 éve épült. Maxi-
málisan kihasznált mûvelõdési háza a városrésznek, de
nemcsak a városrész használja, hanem a város más terüle-
tén élõk is, civil szervezetek, egyesületek, tánccsoportok,
sportesemények is helyet kapnak itt. Ez az épület valóban
megérett egy felújításra, így nagyon örülünk annak, hogy
mára ez megvalósulhatott – emelte ki dr. Rákóczi Ildikó
önkormányzati képviselõ.

A táncos és sportrendezvényekrõl, amatõr galériáról híres
épület tetején az azbeszt tartalmú pala helyére fémlemezfedés
került. Elektromosan mozgatható hõszigetelt tetõtéri ablak, acél-
lemez lapradiátorok és termosztatikus szelepek, mûanyag nyí-
lászárók, homlokzati hõszigetelés, nemes vakolat, akadálymen-
tes mosdó és feljáró is szerepelt a munkák között. Erre pedig
már nagy szükség volt, hiszen – mint ahogyan dr. Ulrich Attila
alpolgármester is fogalmazott – a  mai világ jogosan várja el,
hogy ha bemennek bármilyen középületbe, az felújított,
korszerû legyen. Itt ez már adott.

Az Alvégesi Mûvelõdési Ház a jövõ hétvégén madárkiál-
lítással, majd az azt követõ szombaton retró bállal köszönti
az intézmény vendégeit. (Szerzõ: Matyasovszki Edit)

MODERN KÖZÖSSÉGI TÉR A CIVIL FÓRUM KÖZPONTJÁBAN

Idén új közösségi térrel gazdagodott a Nyíregyházi Ci-
vil Fórum Központja, melynek hétfõn tartották átadóün-
nepségét.  A 2013 tavaszán a Városmajor utca 2. szám
alá költözött intézményben ma 15 szervezet mûködik és
többen tartják itt összejöveteleiket.

Folyamatosan vette birtokba a Civil Ház  Városmajor
utcai épületét a Civil Fórum. Helyet kap itt a Cukorbete-
gek Egyesülete éppúgy, mint a Váci Társaság, a megyei
Nyugdíjas Szövetség és a nyíregyházi Polgárõr Egyesület,
vagy a Szenvedélybetegségeket Megelõzõ Társaság. A nyír-
egyházi szervezetek esetében az önkormányzat eltekint a
terembérleti díjtól, illetve a közüzemi számlák kifizetésétõl.

RÉSZT VESZNEK A VÁROS KÖZÉLETÉBEN

– A Városmajor utcai telephelyet már hat és fél évvel
ezelõtt átadtuk felújítva a civil szervezeteknek, hogy a

megfelelõ infrastrukturális háttérrel is erõsítsük azt a kö-
zösségi életet, programokat, amit a városban és a városért
végeznek. Minden évben hozzájárultunk valamivel a mun-
kájukhoz. Most egy újabb fejlesztés nyomán többek kö-
zött filagóriát és sütögetõhelyeket alakítottunk ki.  Nagyon 
örülök, hogy a nyíregyházi civil szervezetek részt vesznek
a város közéletében, az önkormányzattal együttmûködve,
de saját tevékenységükkel is  segítik azt a közösségépítést,
amit a városvezetés már 9 évvel ezelõtt elindított – hang-
súlyozta dr. Kovács Ferenc polgármester.

FOLYAMATOSAN DOLGOZNAK

A pályázat nyomán a kertben filagóriát építettek. A sza-
badtéri közösségi lehetõség mellett nagyjából  5 millió fo-
rintért újították fel a nagytermet az önkormányzat támoga-
tásával, de a civilek is közremûködtek ebben a látványos

korszerûsítésben. Az elmúlt 2 és fél évben 126 kulturális
közfoglalkoztatott is segítette a szervezetek munkáját.

– A Civil Fórum, aminek ez az épület a székhelye, je-
lenleg 220 szervezetet foglal magába. Ez egy önkéntes
szervezõdés, ide mindenki önkéntes alapon lép be. El-
mondhatom, hogy a társadalom minden rétegét képvisel-
tetik az itteni szervezetek. A nyugdíjas Ki mit tud?-októl
kezdve, a Polgárõr Egyesületek üléseitõl, a fogyatékkal élõk
rendezvényéig nagyon-nagyon széles a lehetõség. Mond-
hatom, hogy mindennap délelõtt és délután is foglaltak a
termeink – tette hozzá Petneházyné Bugán Magdolna, a
Civil Fórum elnöke.

Az ünnepségen a közösségek képviselõi megkóstolták
egymás fõztjét. Az Egészségügyi Alapellátás sürgõsségi
szolgáltatásairól szólt egy elõadás, majd jött a szûrõprog-
ram és a meglepetés ajándék.

(Szerzõ: Matyasovszki Edit)

ÚJJÁVARÁZSOLT ÚT 6,7 KM-EN NYÍRSZÕLÕSRE

TOP-os forrásból 5,5 kilométeren újult meg az út bur-
kolata a vasúti átjárótól egészen a nyugati elkerülõ új
körforgalmáig, azután pedig saját forrásból fejlesztett a
Közút 1,2 kilométer hosszan. A társaság megyei igazga-
tója kiemelte, jövõre folytatják az út felújítását!

A Magyar Közút 2018-ban a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program keretein belül országosan több mint
526 kilométernyi út teljes körû felújítását indította el. Me-
gyénkben többek között a 3822-es jelû, Nyíregyházát
Kótajjal összekötõ út mintegy 5,5 kilométeres szakasza is
megújult. Az átadón dr. Kovács Ferenc polgármester be-
szédében kiemelte, a Magyar Közút mellett a város és a
NIF is fejleszt Nyíregyházán, valamint a térségben.

– Több évtizedes lemaradást kezdtünk el bepótolni az
elmúlt idõszakban. Ide tartozik a kerékpárutak építése, utak
javítása is. Most például a nagy forgalmú utak felújítása
zajlik, sõt lassan végzõdik: a Rákóczi, a Vasvári és a Szar-
vas, valamint a Korányi fejlesztése. Ezek mellett a járda-
építés és -felújítás is feladatunk. De hála Istennek nem

voltunk, vagyunk egyedül, élvezzük a kormány támogatá-
sát, illetve két kiváló állami cég, a NIF és a Magyar Közút
partnerségét, együttmûködését is.

ÖSSZEÉRNEK A FEJLESZTÉSEK

A polgármester hozzátette, a beruházásokat igyekeznek
összehangolni. Tették ezt most is, hiszen a vasúti átjáró
után nem sokkal kezdték meg a Kótaji út burkolatának meg-
újítását, a fejlesztés pedig elért a múlt héten teljessé vált
nyugati elkerülõ körforgalmához. De további beruházá-
sok is voltak, valamint várhatóak még – errõl szólt a Ma-
gyar Közút megyei igazgatója, Óvári László.

– A 338-as számú út, a nyugati elkerülõ egy körforgalmi
csomóponttal csatlakozik a Nyíregyháza-Kótaj összekötõ
úthoz. A körforgalmi csomópontig TOP-os forrásból 5,5
kilométeren újult meg a Kótaj felé vezetõ út, a körforga-
lom után a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig saját forrás-
ból 1,2 kilométer hosszan új kopóréteggel látta el a meg-
lévõ burkolatot. A következõ évre tervezzük a hátralévõ

2,5 kilométer felújítását is, azért, hogy ezt a szakaszt már
teljes hosszában megújult burkolaton használhassák a köz-
lekedõk.

Közben pedig összeérnek a fejlesztések, hiszen város-
táblán belül többek között a Vasvári Pál utcát is fejlesztik,
a Stadion utcai csomópontnál körforgalom lesz – tette hoz-
zá Jászai Menyhért. Az alpolgármester kiemelte, lassan
Nyírtelek beruházása is révbe ér, út köti majd össze a nyír-
ségi települést Nyírszõlõssel.

– Számunkra nagyon fontos, hogy most épül, sõt már
lassan készen is van a Nyírszõlõst Nyírtelekkel összekötõ
aszfaltút, amely mindkét település, illetve településrész
életét könnyebbé teszi. Tõlünk például Tokaj ezáltal 9 ki-
lométerrel közelebb van, mint korábban. De ugyanúgy a
város nyugati része vagy éppen a piac megközelítése is
sokkal egyszerûbbé vált.

Az útátadón elhangzott, a 3822-es út burkolatának meg-
újítása jelentõs a nyíregyháziaknak, valamint a rétközi te-
lepüléseken élõknek is.

(Szerzõ: Dér Vivien)

Jászai Menyhért alpolgármester, Baracsi Endre, a megyei közgyûlés alelnöke, dr. Vinnai Gyõzõ országgyûlési képviselõ, dr. Kovács Ferenc polgármester és Óvári László, a
közút megyei igazgatója a nyírszõlõsi út avatásán

Mészáros Szilárd igazgató, dr. Rákóczi Ildikó önkormányzati képviselõ és dr. Ulrich Attila alpolgármester az átadáson
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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 személyazo-
nosító 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 tagállamá-
nak 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
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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 hallgatói 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. Azok a hallgatók részesülhetnek támogatásban, akiknek a ház-
tartásában (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 250 százalékát (71 250 Ft).

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttmûködési
Rendszerben (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.

Megyei Jogú Város Önkormányzata
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A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ MÛSORA
Október 12., szombat 19.00 Oscar, E. Kovács bérlet, Nagyszínpad

Október 14., hétfõ 9.30 A három kismalac, Süsü bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Farkas vs. Piroska, Ágacska bérlet, Nagyszínpad
11.00 A három kismalac, Szaffi bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Farkas vs. Piroska, Árgyélus bérlet, Nagyszínpad

Október 15., kedd 10.00 A három kismalac, Kukori bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Farkas vs. Piroska, Csipet csapat bérlet, Nagyszínpad
14.00 Farkas vs. Piroska, Csipkerózsika bérlet, Nagyszínpad
17.30 Bencs Estek: író-olvasó találkozó Varró Dániellel, Bérletszünet, Bencs Villa

Október 16., szerda 9.30 A három kismalac, Tarzan bérlet, MÛvész Stúdió
10.00 Farkas vs. Piroska, Csizmás Kandúr bérlet, Nagyszínpad
11.00 A három kismalac, Szivárvány bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Farkas vs. Piroska, Csõrike bérlet, Nagyszínpad

Október 17., csütörtök 10.00 Farkas vs. Piroska, Bérletszünet, Nagyszínpad
10.00 A három kismalac, Shrek bérlet, MÛvész Stúdió
14.00 Farkas vs. Piroska, Garfield bérlet, Nagyszínpad

Október 18., péntek 9.30 A három kismalac, Törpapa bérlet, MÛvész Stúdió
11.00 A három kismalac, Tom és Jerry bérlet, MÛvész Stúdió
19.30 Tanár úr kérem!, Bemutató kamara bérlet, Krúdy Kamara

FARKAS VS. PIROSKA A NAGYSZÍNPADON
Szilágyi Bálint rendezõnek nyolc nap alatt két premi-

erje lesz. A Farkas vs. Piroskáé október 11-én a Móricz
Zsigmond Színház nagyszínpadán, majd a Csillagképeké
a Radnóti Színház Tesla Laborjában.

– Ez valóban nem mindennapi dolog – válaszolta kér-
désemre a fiatal rendezõ. – Azért valósulhatott meg, mert
Pesten a Csillagképeket már elkezdtük próbálni július vé-
gén Lovas Rozival és Brasch Bencével, augusztus végén
pedig folytattuk a folyamatot. Ezt követõen én Nyíregyhá-
zán kezdtem dolgozni, Bence Budapesten próbált egy
másik darabot, Rozi pedig forgatott és játszott más elõ-
adásokban. Nem érzem, hogy hátráltatná a munkánkat,
hogy olykor leállunk a próbákkal, hiszen a színészek kap-
tak feladatokat, s önállóan is próbálnak. Ez már a negye-
dik munkám a Radnótiban, de dolgoztam többek között
az Operaházban, a Madáchban, a Budapest Bábszínház-
ban és a Hatszín Teátrumban is. Én javasoltam a Piroska
és a farkast, mert mindig lenyûgözött ez a mese, amely-
ben a serdülõkor határán lévõ lányt a farkas le akarja térí-
teni a jó útról. Már Perrault moralizáló szándékkal írta át
a mese elsõ feldolgozását, nem volt a végén happy end,
de mi a Grimm-féle változatot vettük alapul dramatizálá-
sunk során.

MINDENKIT BAJBA SODORHAT A „FARKAS”

Mint Szilágyi Bálinttól megtudtuk, a történettel õsidõk
óta arra akarták figyelmeztetni a lányokat, hogy ne en-
gedjenek a csábításnak. Kiderül a mesébõl, mivel lehet
õket tévútra vezetni: szavakkal, a hiúságukra apellálva. A
mese mûfajának sajátossága, hogy ezek a történetek elsõ-
re ijesztõ  elemeket  is  hordoznak, ilyen például a farkas
gyomrában eltöltött idõ.

A rendezõ Bettelheim gyermeklélektani könyvében ol-
vasta, hogy a kicsik igénylik is a rémségeket, hiszen a
vétkes, a gonosz megbüntetése elemi szükségletük. Hat
éven felülieknek szánják az elõadást, bár a problémakör
a serdülõkorúakat érinti igazán, de remélhetõleg a fel-
nõttek számára is kellemes szórakozást nyújt majd. A
cím megváltoztatásával Szilágyi Bálint jelezni akarta,
hogy egy olvasatról van szó. Minden mondatot, motívu-
mot megtartott az eredeti mesébõl, például, hogy a nagy-
mama és Piroska között nagyon szoros a viszony, a kis-

lányt mindenki szereti, de sok mindent hozzáírt, hiszen
a meglévõ szöveg túl rövid lenne egy színházi elõadás-
hoz.

TANÍTVA SZÓRAKOZTAT

– Remélem, kellemes meglepetések érik majd a nézõ-
ket – folytatta. – Azért raktam a címben a Farkast elõre,
mert nagyon jelentõs szerepe van a történetben, amit nem
hagyományos sorrendben mondunk el. Márkus Sándor-
nak köszönhetõen sajátos látványvilága lesz az elõadás-
nak. Mielõtt hozzákezdett a tervezéshez, kutatást végzett
arról, mi köti le a mai gyermekeket. Sajátos technikát dol-
gozott ki: nylonból nagyméretû, felfújható bábokat készít.
Piroskáék házát is új módszerrel építettük meg. A zene-
szerzõ Tallér Zsófia, akinek meseoperáját nemrég játszot-
ta az Operaház. Remekül tud a zenén keresztül szólni a
gyermekekhez. Újszerû az is, hogy az anya csak dalokon
át szólal meg, s ezek nagyon szépek. A Lázár Ervin Prog-
ramnak köszönhetõen sokan látják majd az elõadást, ezért
minden szerepet lekettõzve játszanak a színészek. Remé-
nyeink szerint egy szórakoztatva tanító, nem szájbarágó-
san didaktikus, szellemes elõadást látnak a nézõk.

(Szerzõ: Sz. Kántor Éva)
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AZ OLDALT
SZERKESZTETTE:
DANKÓ LÁSZLÓ

Október 13., vasárnap 18.00 Nyíregy-
háza–Békés kézilabda-mérkõzés köz-
vetítése

Október 12., szombat 18.00 Bem is-
kola, Nyíregyháza–Békés kézilabda-
mérkõzés

SPORTPROGRAM

További sporthírek folyamatosan: www.nyiregyhaza.hu

FITT-SZÜRET KATUS ATTILÁVAL
Ingyenes edzést tartott a nyíregyháziak-

nak Katus Attila. A népszerû edzõ a Moz-
dulj Nyíregyháza! keretében érkezett a
megyeszékhelyre, és alaposan megdolgoz-
tatta a több mint háromszáz résztvevõt.
Novemberben Béres Alexandra tart órát.

Katus Attila lassan már hazatér Nyíregy-
házára. A népszerû tréner negyedik alka-
lommal érkezett a szabolcsi megyeszék-
helyre, hogy a Mozdulj Nyíregyháza! ke-
retében ingyenes órát tartson a város lakó-
inak. A sztáredzõ szerint egészen más han-

gulata van azoknak az edzéseknek, ami-
kor sokan, zenére egyszerre sportolnak.

– Ez egy nagyszerû kezdeményezés, pél-
daként áll a többi város elõtt is. Teljesen más
közösen, zenére sportolni, nem kell hozzá
sok eszköz, és ez egy remek alkalom, hogy
valaki most kezdjen el rendszeresen mozog-
ni – mondta Katus Attila tréner.

Persze az ilyen edzésekhez infrastruktú-
ra is szükséges. A felújított Continental Aré-
na tökéletes helyszín az edzésre. Nyíregy-
házán az elmúlt években több olyan léte-
sítmény is készült, mely segíti a sportolást.

MAGYAR KUPA – REMEK HÁZIGAZDA VOLT NYÍREGYHÁZA
mondta Magyar D. Judit, a Flexi-Team el-
nöke.

A házigazda Flexi-Team 12 egységgel
vett részt a versenyen. A gyerekek többsé-
ge évek óta rendszeresen jár edzésekre, és
most hazai közönség elõtt mutathatták be
tudásukat. Egyéniben és csapatban is lehe-
tett nevezni. Nyíregyháza negyedszer volt
házigazda.

– A Magyar Torna Szövetség vezetõi min-
den évben októberre idõzítik a nyíregyházi
fordulót, jelezték, hogy a jövõben is szívesen
jönnek hozzánk, mivel ilyen körülmények
egy versenyen sincsenek. Mi örömmel ren-
dezzük meg, mert azt látjuk, hogy egyre nép-
szerûbb a sportág a városban, és egyre több
fiatal jár edzésekre – tette hozzá dr. Kovács
Ferenc polgármester.

– Igyekeztünk az elmúlt években fejlesz-
teni a sportlétesítményeket. Az Aréna mel-
lett már készül az uszoda, nemsokára át-
adjuk. Folyik a munka az Atlétikai Cent-
rumnál, futópályák, ovifoci pályák, kerék-
párutak épültek. És a sor nem áll meg, to-
vábbi fejlesztéseket tervezünk – nyilatkoz-
ta dr. Kovács Ferenc polgármester.

Katus Attila edzése elõtt egy GymStick
tréningen vehettek részt a nyíregyháziak,
majd a sztáredzõ alaposan megdolgoztat-
ta az izmokat. A Mozdulj Nyíregyháza!
keretében ma már mindennap vannak in-

gyenes edzések a város különbözõ pontja-
in. Népszerû a latin kardio fitnesz és ge-
rinctorna is.

– Idõjárástól függetlenül mindig nagyon
sokan vannak, az elsõ hasonló rendezvé-
nyünkön –20 fok volt, de ez sem tartotta
vissza a mozogni vágyókat. Ezért is szeret-
nénk folytatni a programot – tette hozzá
Hornyák Enikõ sportreferens.

November 5-én újabb sztáredzõ tart in-
gyenes órát a Continental Arénában, akkor
Béres Alexandra érkezik a megyeszékhely-
re.

Negyedik alkalommal volt házigazdája
az Aerobik Magyar Kupa fordulójának
Nyíregyháza. Több mint 800 gyerek érke-
zett a szabolcsi megyeszékhelyre. A leg-
jobbak a döntõbe jutottak.

A harmadik fordulót rendezték a hétvé-
gén az Aerobik Magyar Kupában. A kétna-
pos megmérettetésre az ország minden
pontjáról érkeztek versenyzõk, 24 egyesü-
lettõl 333 egység mutatta be produkcióját.
A tét nagy volt, mivel a három forduló
összesített eredménye után a legjobbak a
döntõbe jutottak.

– Hajnal kettõig dolgoztunk a Continen-
tal Arénában, hogy minden rendben le-
gyen. Berendeztük a küzdõteret, így ideá-
lis feltételek fogadták a résztvevõket –

Ismét benépesült a Continental Aréna küzdõtere

Katus Attila alaposan megmozgatta a nyíregyháziakat

A szombati napnak több különlegessé-
ge volt. Például értelmi fogyatékkal élõ tor-
nászok is bemutatkoztak a népes számú
közönség elõtt, hiszen a házigazda Flexi-
Teamnek komoly tervei vannak velük a jö-
võben. Erõsíteni kívánják az egyesület tár-
sadalmi szerepvállalását, így Egerben szá-
mukra is biztosítanak edzési, felkészülési
és versenyzési lehetõséget.

A Magyar Kupában a Flexi-Team mel-
lett a szintén nyíregyházi Spartacus Tor-

na Club is indult, több egységgel. Utóbbi
76 versenyzõje, összesen 21 egysége in-
dult, és 12 érmet szereztek. A döntõbe
jutás volt a tét, így mindenki nagyon oda-
tette magát, szép gyakorlatokat mutattak
be a lányok. A Spartacus Torna Club 3
arany-, 5 ezüst- és 4 bronzéremmel zárt.
A Flexi-Team is remekül szerepelt, egy
bronzérem mellett értékes helyezéseket
szereztek. A döntõ Budapesten lesz no-
vember 9-én.

A Spartacus Torna Club 12 érmet szerzett Nyíregyházán

A Flexi-Team hazai környezetben versenyezhetett
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Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése rendelet-
ben szabályozza „Nyíregyháza Városért” „Bencs Kál-
mán Díj” adományozásának rendjét.

A Nyíregyháza Városért Bencs Kálmán Díj emlékérem
magyar és nem magyar természetes személyeknek (to-
vábbiakban: személyek) adományozható Nyíregyházán,
illetve Nyíregyházáért az adott évben kifejtett kimagas-
lóan eredményes tevékenységük elismeréseként.

Az emlékérmet – amely a decemberi közgyûlésen ke-
rül átadásra – egy évben legfeljebb három személynek
lehet odaítélni.

Az adományozást bármely természetes vagy jogi sze-
mély kezdeményezheti.

A javaslatokat az önkormányzat által alapított kitünte-
tések rendszerérõl és azok adományozásának rendjérõl
szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelet-
ben meghatározott nyomtatványon kell benyújtani 2019.
október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei Jogú Város pol-
gármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

Megyei Jogú Város Közgyûlése

FELHÍVÁS
Tisztelt Városlakók!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése „Nyíregy-
háza Város Nívódíja” elnevezéssel kitüntetést alapított.

A kitüntetés a városban hosszabb ideje eredménye-
sen tevékenykedõ olyan jogi vagy természetes személy-
nek adományozható, amely vagy aki tevékenységével je-
lentõsen hozzájárult Nyíregyháza város gazdasági életé-
nek fejlõdéséhez.

A kitüntetést évente a decemberi közgyûlésen egy sze-
mély vagy szervezet kaphatja.

A kitüntetés adományozását bármely természetes vagy
jogi személy kezdeményezheti.

A javaslatot az önkormányzat által alapított kitün-
tetések rendszerérõl és azok adományozásának rend-
jérõl szóló 5/2016. (II. 26.) számú önkormányzati ren-
deletben meghatározott nyomtatványon kell benyúj-
tani 2019. október 31. napjáig Nyíregyháza Megyei
Jogú Város polgármesteréhez (4400 Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1.).

A nyomtatvány megtalálható a www.nyiregyhaza.hu,
valamint a varoshaza.nyiregyhaza.hu  honlapokon, illet-
ve személyesen átvehetõ Nyíregyháza Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatal fõportáján (Nyíregyháza, Kos-
suth tér 1. sz.).

HANGVERSENY MÁGA ZOLTÁNNAL

ÜNNEPI KÖSZÖNTÉS

Papp Mihályt, városunk szépkorú polgárát 90. szü-
letésnapja alkalmából Vassné Harman Gyöngyi ön-
kormányzati képviselõ, illetve Simai Istvánné, a Szo-
ciális és Köznevelési Osztály munkatársa köszöntöt-
te. Az ünnepeltnek átadták az önkormányzat, vala-
mint Magyarország Kormánya emléklapját is.

INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLAT

OKTÓBERBEN

A Magyar Látszerész Szövetség 2019-ben is meg-
rendezi az Október a Látás Hónapja kampányt, mely-
ben a részt vevõ optikák ingyenes látásellenõrzéssel
várják az érdeklõdõket. A www.latashonapja.hu ol-
dalon nyomon követhetjük, mely optikában fogadnak
minket térítésmentesen vizsgálatra és tanácsadásra. En-
nek alapján Nyíregyházán: az Ofotért (Kossuth tér 14.,
illetve Szegfû u. 75. – Nyír Plaza), a Vision Express
(Nagy Imre tér 1. Korzó bevásárlóközpont) és az Opti
Markt (Tesco).

AZ ARADI VÉRTANÚKRA

EMLÉKEZTEK

Nyíregyházán, az evangélikus templomban emlé-
keztek az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordu-
lóján. Több száz középiskolás diák, állami és egyházi
vezetõk, civil emberek gyûltek össze péntek délelõtt,
hogy tisztelegjenek a szabadságharc mártírjai elõtt. A
megemlékezés a Damjanich szobornál folytatódott.

Sérült, sajátos nevelési igényû, valamint hátrányos
helyzetû emberek támogatásáért tartotta jótékonysági
koncertjét  Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedûmû-
vész Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-társ-
székesegyházban hétfõ este. A katolikus templomban
rendezett hangversenyen több millió forint összegû fel-
ajánlással segítették az egyházi alapítványon keresz-
tül a rászorulókat. A koncerten fellépett többek között
Wolf Kati, Vastag Csaba és Boncsér Gergely is.

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

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

FRANCE, MON AMOUR! – francia sanzonest Orbán Bori
énekesnõvel (Budapest), valamint Suhanyecz Viktória, Takács
Julianna és Pánczél Kristóf mûvésztanárokkal október 12-én
16.00 órától a Városmajori Mûvelõdési Házban.

JÓTÉKONYSÁGI EST a Rotary Club Nyíregyháza szerve-
zésében október 12-én 17.00 órától a Kodály Zoltán Általá-
nos Iskolában.

ALADDIN – vasárnapi gyerekmatiné október 13-án 11.00
órától a Váci Mihály Kulturális Központban.

KELET-MAGYARORSZÁGI SZÉPKORÚAK AKADÉMIÁJA
október 16-án 15.00 órától a Váci Mihály Kulturális Központ-
ban. A fenntartható élet felé vezetõ úton. Elõadó: dr. Végh
László fizikus.

ALZHEIMER CAFÉ október 17-én 14.00 órától a Móricz
Zsigmond könyvtárban. A Nyíregyházi Szociális Gondozási
Központ, illetve az Idõsekért és Fogyatékosokért Jószolgálat
Alapítvány várja az érdeklõdõket a következõ Alzheimer Café
rendezvényre, mely az Alzheimer betegségben szenvedõk
hozzátartozóinak nyújt találkozási lehetõséget és tanácsadást.
A részvétel ingyenes!

A DEÁK FERENC AKADÉMIA EGYESÜLET 23. elõadásso-
rozata, témája: A világtörténelem legnagyobb hatású alakjai.
Október 17-én 17.00: Luther Márton. Elõadó: Béres Tamás
egyetemi tanár, tanszékvezetõ.

KARIKATÚRAKIÁLLÍTÁS. Történelmi idõk görbe tükörben
– Kertész Sándor grafikus kiállítása a Váci Mihály Kulturális
Központban. Megnyitó: október 17-én 17.00 órától. Meg-
tekinthetõ: november 3-áig, hétfõtõl vasárnapig 8.00–20.00
óra között.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Habarics Béla tájegységvezetõ (Horto-
bágyi Nemzeti Park Igazgatóság) „Varázslatos Szatmár-Bereg”
címû fotókiállítása a Móricz Zsigmond könyvtárban. Megte-
kinthetõ: október 18-áig.

ÚT 2. – Horváth János festõmûvész, H. Németh Katalin
grafikusmûvész, Szolanics Elvira népi iparmûvész, kera-
mikus kiállítása a Nyíregyházi Városi Galériában. Megnyi-
tó: október 18-án 17.00 órától. Megtekinthetõ: november
10-éig.



(Szerzõ: Ilyés Gábor helytörténész,
www.emlekjelek.hu)
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AZ OROSI REFORMÁTUS TEMPLOM
Miskolczy Mihály egykori ta-

nító szerint Oros „talán mind-
egyiknél õsibb település” a Nyír-
ségben. A honfoglalók itt föld-
várral is megerõsített, népes
szláv települést találtak. (A Vár-
rét nevû részében található föld-
vár területén Erdélyi István ré-
gész 1964-ben ásatásokat foly-
tatott.) Elképzelhetõ, hogy nevét
is a honfoglaló Oros vezértõl kap-
ta, amely 1325-ben bukkan fel
elõször „Wrus” alakban. A tele-
pülést legrégibb idõktõl birtokló
Kállayak levéltárában 1447-ben
már „Orros” néven szerepel.

Legrégebbi temploma a mai
református templom helyén, a 13. században épülhetett
kora gótikus stílusban. A templomot magas, hordott domb-
ra építették, mely valamikor temetõ volt. A középkorban
két utca között helyezkedett el. A Szent Péter tiszteletére
szentelt templom elsõ ismert papjának nevét a pápai ti-
zedjegyzék õrizte meg: az 1320-as években Tamás volt a
szolgálattevõ. 1483-ból már kõegyházra utaló oklevél
maradt fenn. A 16. század második felétõl a reformátu-
sok birtokolják, a katolikusok visszaszerzésére irányuló
törekvései eredménytelenek maradtak.

A templomot 1823-ban újítot-
ták fel elõször, majd az 1928-as
renoválás során nyerte el mai
alakját. Ekkor „kiforgatták kö-
zépkori formájából”, így ma „a
középkori eredetre csak a lába-
zat és nyugat felé két formátlan,
átlós támpillér utal”. A templo-
mot Erkulenz Ernõ építészmér-
nök tervei alapján újították fel,
aki a munkálatok elõtt lerajzolta
azt és a képeket egy albumban
átadta a megyei múzeumnak. E
rajzok és egy fényképfelvétel
alapján lehet tudni, hogy a kö-
zépkori templom torony nélküli,
egyhajós templom volt, három

pár rézsûs támpillérrel, a szentély keleti végfalánál két rés-
ablakkal. Az újjáépítéssel a templomot újraboltozták, ke-
let felé bõvítették, a keleti fal végéhez pedig tornyot épí-
tettek. Az újjáépített templomot 1928. szeptember 16-án
Baltazár Dezsõ református püspök szolgálatával adták a
híveknek. A 225 kilogrammos nagyharangját Szlezák
László öntötte 1931-ben, míg a kisharangja 100 kilós. A
templom mûemlék jellegû védettség alatt áll.


