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Átépül a vasútállomás környéke is

Megkezdõdik a 4-es számú fõút Nyíregyháza–Debre-
cen közötti szakaszának tervezése, napokon belül indul
a nyíregyházi intermodális csomópont közbeszerzési el-
járása (címlapképünk az egyik látványterv), a 2. ütem-
mel folytatódik az ötmilliárdos kormányzati támogatás-
ból megvalósuló útépítési program, és megkezdõdnek a
Széchenyi, Szarvas és Szent István utcák felújítási mun-
kálatai – jelentették be közös sajtótájékoztatón dr. Ko-
vács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, valamint dr.
Szabó Tünde és dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregyháza ország-
gyûlési képviselõi kedden, a városházán.

Dr. Kovács Ferenc felvezetésként emlékeztetett, az el-
múlt idõszakban is több, meghatározó infrastrukturális
fejlesztést jelentettek be, vagy kezdõdött el. Példa erre a
nagykörút negyven éve hiányzó szakaszának elkészíté-
se, folyik a tervezése a Debrecen és Nyíregyháza közötti
vasúti fõvonal korszerûsítésének, valamint megkezdõd-
tek a munkák a görbeházi autópálya-csomópontnál is,
így nemsokára közvetlen sztrádakapcsolattal is rendel-
kezik majd a két megye székhelye. Sõt!

2x2 sávon a 4-esen Debrecenbe
A polgármester bejelentette, megkezdõdik a tervezé-

se a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû-

nek nyilvánított 4-es számú fõút Debrecen–Nyíregyháza
közötti szakasz 2x2 sávosításának. A közbeszerzési eljá-
rás eredményét a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ
Zrt. tette közzé. A fejlesztéssel érintett 30,5 km-es sza-
kasz a 354. sz. fõút – tervezett Debrecen Keleti elkerülõ
szakasz csomópontjától a 4. sz. fõút – M3 autópálya cso-
mópontjáig tart, tervezetten 5 csomóponttal, a 2x2 sávos
külterületi elsõrendû fõút paramétereinek megfelelõen.
Az elõkészítés elsõ lépéseként a nyomvonalra tanulmány-
terv, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatás-
tanulmány és környezetvédelmi engedély megszerzése
szükséges.

Intermodális csomópont
Dr. Kovács Ferenc kiemelte, elkészültek a nyíregyhá-

zi intermodális csomópont engedélyes tervdokumentáci-
ói (látványterv fentebb). A NIF Zrt. tájékoztatása szerint
napokon belül elindulhat a kivitelezõ kiválasztására irá-
nyuló közbeszerzési eljárás. Az intermodális csomópont
kialakításának célja, hogy a jelenleg egymást elkerülõ,
közúti (személygépkocsi, autóbusz, kerékpár) és vasúti
közösségi közlekedési szolgáltatás fizikailag összekap-
csolódjon. A nyíregyházi intermodális csomópont létre-
hozásával megvalósul a vasútállomás teljes körû átalakí-
tása. (Részletek a 3. oldalon.)

„Szintet lépett Nyíregyháza”

Dr. Szabó Tünde államtitkár, Nyíregyháza országgyûlési
képviselõje a tájékoztatón hangsúlyozta, szinte hétrõl hétre
jut valamilyen jelentõs fejlesztés bejelentése vagy elkez-
dése Nyíregyházán, ebbõl is látszik, hogy dinamikusan fej-
lõdik városunk. Hozzátette, a két megyeszékhely közötti,
néhány évvel ezelõtt kötött megállapodás pedig láthatóan
kezd megtelni tartalommal. Dr. Vinnai Gyõzõ, Nyíregyhá-
za országgyûlési képviselõje úgy fogalmazott: szintet lé-
pett Nyíregyháza az elmúlt 12 évben az infrastrukturális
fejlesztések terén, melyek egymásra épülnek, segítik az
agglomerációt, és évtizedes álmok válnak valóra.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Svéd nagyköveti látogatás

Adomány a kórháznak

Több mint 5 millió forintnyi eszközzel támogatta a
Jósa András Oktatókórház Gyermekosztályát az Or-
szágos Jótékonysági Vadászati Közhasznú Nonprofit Kft.
A jótékonysági vadászatból befolyó összegbõl 3 darab
betegõrzõ monitort, valamint 4 darab digitális csecse-
mõmérleget vásárolt a kórház. 

Idén már a harmadik alkalommal adományoztak a
vadászok. Fejes László, az Országos Jótékonysági Va-
dászati Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetõje hangsú-
lyozta, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye kiemelkedõ
helyen szerepel a jótékonykodások alkalmával, az el-
múlt 3 évben így több mint 15 millió forintnyi ado-
mányt gyûjtöttek össze a megyei kórháznak.

Az országos programban mintegy 1400 vadász és tá-
mogató vett részt valamilyen felajánlással, általuk pedig
több mint 42 millió forintnyi adomány gyûlt össze. Sz-Sz-
B megyébõl mintegy 220 vadász vett részt a jótékonysá-
gi programban, így kerülhetett a rekordösszegû 5,2
millió forint a szabolcsi megyeszékhely kórházának.

Rubint Réka az arénában

Teljesen megtelt vasárnap a Continental Aréna küz-
dõtere, Katus Attila és Béres Alexandra után újabb ne-
ves sztáredzõ, ezúttal Rubint Réka tartott ingyenes órát
a Mozdulj Nyíregyháza! keretében. A sportolókra ez-
úttal nemcsak egy 70 perces edzés várt, hanem ingye-
nes szûréseket is igénybe vehettek.

Nyíregyházára látogatott Dag Hartelius, Svédország ma-
gyarországi nagykövete és Andreas Attorps, a nagykövet-
ség gazdaságpolitikai és kereskedelmi munkatársa. Prog-
ramjuk részeként, a Polgármesteri Hivatalban találkoztak
dr. Kovács Ferenc polgármesterrel, aki röviden bemutatta
a várost, a helyi gazdasági élet jellemzõit, és a megye-
székhely kulturális életét. A találkozó célja a kapcsolatok
erõsítése, az együttmûködési lehetõségek feltárása volt.
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Semmihez sem hasonló fejlesztés valósul meg az állatparkban
Fontos pontjához érkezett a Nyíregyházi Állatpark Euró-

pában egyedülálló, teljes mértékben kormányzati támoga-
tással készülõ új attrakciója, a Jégkorszak. A fõépület szer-
kezete – a kivitelezõ tájékoztatása szerint – elérte a leg-
magasabb pontját. Ebbõl az alkalomból dr. Kovács Ferenc
polgármester, dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár,
Nyíregyháza országgyûlési képviselõje és Gajdos Lász-
ló, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója sajtótájékoztató-
val egybekötött helyszíni bejárást tartottak múlt héten.

A Modern Városok Program keretében, hazai forrásból
megvalósuló állatparki fejlesztések leglátványosabb ele-
me a Jégkorszak Interaktív Állatbemutató építése – a mo-
dern technikákat felhasználva mutatja majd be a sarkkö-
rök állatvilágát. A komplexum fõépülete a napokban érte
el a legmagasabb pontját.

– A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató megépítésére
a magyar kormány több mint 14 milliárd forintot biztosí-
tott. Ez ma Magyarországon az egyik legnagyobb beru-
házás. Ami a kivitelezést illeti, minden a legjobb ütem-
ben zajlik, év végén már pingvineket is láthatunk itt. Ezt
nagyon várják az itt élõk, de az egész országban, sõt, azt
lehet mondani, hogy a környezõ országok lakói is, hi-
szen Európa legszebb állatparkjáról beszélünk  –  mond-
ta dr. Szabó Tünde országgyûlési képviselõ.

4 évszakossá válhat
Dr. Kovács Ferenc polgármester a pénteki bejáráson

arról beszélt, hogy 2015 végén a Modern Városok Prog-
ram keretében Orbán Viktor miniszterelnökkel az állat-
park beruházássorozatáról is megegyeztek, így hazai for-
rásból valósulhattak meg a korábbi fejlesztések, valamint
költségvetési forrásból épülhet meg a Jégkorszak is.

– Ez egy 14,5 milliárd forintos beruházás, az pedig, hogy
a Modern Városok Program keretében valósulhat meg, azt
jelenti, hogy a magyar kormány döntése alapján, a ma-
gyar költségvetésbõl kaptunk 100 százalékos támogatású
finanszírozást. Ez egy nagyon érdekes, attraktív, újszerû
dolog lesz, amely semmihez sem hasonlítható, de hát a
Nyíregyházi Állatpark errõl is ismert, akár már a látogató-
centrumot, vagy a Pangea Hotelt tekintve. A kreativitás itt
is megjelenik, amellett, hogy ezáltal is 4 évszakossá
válhat az állatkert.

Öt ütemben valósul meg
A teljes beruházás öt ütemben valósul meg. A jelenleg

kivitelezés alatt álló 1. ütemben megépül a fõépület, a

takarmánykonyha, a gazdasági udvar, a jegesmedve- és
a pingvinbemutató, röpdék, egy panoptikum és egy étte-
rem. A Jégkorszak Interaktív Állatbemutató központi ele-
me egy stilizált nagyszikla lesz, amelyben a vendégeket
különféle élmények érik. Megismerkedhetnek a jégkor-

Cél az 500 ezer látogató
Gajdos László, a Nyíregyházi Állatpark igazgatója el-

mondta, számos elismerést kaptak az elmúlt években, a
következõ idõszakra pedig az az állatpark célja, hogy
átlépjék az 500 ezer látogatót.

– Bízom benne, hogy a koronavírus-világjárványt ha-
marosan magunk mögött tudhatjuk, és az emberek újra
fognak kirándulni. Ezért is szeretnénk, ha a teljes beruhá-
zással 2024 tavaszára elkészülhetnénk, hiszen azt gon-
doljuk, egész Európából kíváncsiak lesznek ránk, de
Magyarországról is sokan eljönnek majd megnézni.

Az igazgató hozzátette, az épületet a tervek szerint
egyben adják át 2024-ben, azonban már idén karácsony-
kor is lesznek olyan látványos részei, amelyek meglepe-
tés élményeket nyújthatnak a vendégek számára.

Ütemezés
– Az 1. ütemben megépül a fõépület, takarmánykony-
ha, gazdasági udvar, jegesmedve- és pingvinbemuta-
tó, röpdék, panoptikum, étterem.
– A 2-3. ütemben elkészül a patagóniai oroszlánfóka-
kifutó; hegyikecske- és szarvaskifutó, flum ride vízi
élményút.
– A 4. ütemben nagy röpde és nagymacskakifutó.
– Az 5. ütemben a farkaskifutó.

(Szerzõ: Fehér Attila)

szak kialakulásával, a jégkorszaki állatokkal, és az élet
további alakulásával a Földön. A mûsziklát madarakat,
patásokat bemutató nagyméretû röpde, kifutók szegélye-
zik majd. A többcélú, interaktív állatbemutató 2 hektá-
ron terül el és Európában egyedülálló módon, valósághû
modelleken mutatja majd be a jégkorszakban élt
emblematikus állatokat. Utazásra invitálja a látogatókat
a sarkvidékre, a fókák, jegesmedvék, pingvinek birodal-
mába. Megelevenedik a tundra a rénszarvasokkal épp-
úgy, mint a havas, jeges táj.

Dr. Kovács Ferenc polgármester, Mezõsi Marina projektvezetõ, dr. Szabó Tünde államtitkár és Gajdos László igazgató
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Címlapunkon írtuk: indul a 4-es számú fõút Nyíregy-

háza–Debrecen közötti szakaszának tervezése és a nyír-
egyházi intermodális csomópont közbeszerzési eljárása.
Utóbbiról jönnek a részletek, valamint a két másik, szin-
tén a keddi sajtótájékoztatón tartott témában, hiszen foly-
tatódik az ötmilliárdos kormányzati támogatásból az út-
építési program, és kezdõdnek a Széchenyi, Szarvas és
Szent István utcák felújítási munkálatai.

Vasútállomás: összekapcsolódnak
a közlekedési módok

A tervek szerint megújul az állomás épülete, ahol
jelenleg a kormányablak mûködik, és a postahivatal-
nak is új helyet alakítanak ki. A pályaudvaron az aka-
dálymentes fel- és leszállás érdekében a vasúti pero-
nokat megemelik, a peronaluljárót átépítik. A pero-
nokra való akadálymentes feljutást liftek, az állomás-
épületbe történõ feljutást mozgólépcsõ segíti.

A Volánbusz pályaudvar a vasútállomás épülete
mellett épül fel, fedett peronokkal.

A projekt keretén belül megépül egy több mint 200
parkolóállású mélygarázs, valamint több K+R parko-
ló és taxiállás. A mélygarázs az aluljáróknak, liftek-
nek és lépcsõházaknak köszönhetõen közvetlen kap-
csolatban áll majd az állomás épületével és az autó-
busz-pályaudvarral.

A közlekedési módok közötti váltás ösztönzése ér-
dekében épül meg 130 db B+R kerékpártároló. Az ál-
lomás környezetében új kerékpárutak épülnek és ke-
rékpáros nyomok lesznek kialakítva. A projekt során
megújul mintegy 3000 négyzetméter gyalogosfelület
és zöldterület. Az érintett útszakaszok és csomópon-
tok komplex felújításon és átépítésen esnek át.

27 utca lesz aszfaltos 2022-ben
Az önkormányzat 5 millió forint vissza nem térítendõ,

kormányzati támogatásban részesült 2020 végén, melyet

Intermodális csomópont, ötmilliárdos útépítés, fõutak felújítása
teljes egészében útfejlesztésre fordít. Ennek köszönhetõ-
en 2021-ben kilenc városrészt érintõen 18 utcában épült
aszfaltos út, 2022-ben további 27 utcában kezdõdhet meg
az útépítés. Ezek közül – sikeres közbeszerzési eljárás ered-
ményeként – Felsõpázsiton a Sátor utcában, valamint
Kistelekiszõlõben a Meggyfa és Gömb utcákban épülhet
meg hamarosan a szilárd burkolatú aszfaltos út, összesen
2,74 km hosszan. Az önkormányzat további, már kész
tervekkel rendelkezõ utca kivitelezésére tervez közbeszer-
zési eljárást indítani a közeljövõben. Mindemellett továb-
bi húsz lakóutca tervezésére írt ki közbeszerzési eljárást
és kötött szerzõdést 2021 októberében. Az utóbbiak kivi-
telezésére a kész tervek alapján 2022 tavaszán indul-
hat a közbeszerzési eljárás, amely tervezetten az alábbi
utcákat érinti: Muskotály köz, Füredi u. – Gömb u. össze-
kötõ, Csongor utca, Tölgyes szélesítés, Seregély utca I-II.
ütem, Kacagó, Hadobás utca, Gyûrû utca I-II. ütem, Futó
köz, Csabagyöngye, Hadik András utca, Bólyai tér, Jó utca,
Tiszalöki út (Vargabokor), Acél, Apadó, Bor utca, Levél
köz.

Teljes körû felújítás: Szent István,
Szarvas, Széchenyi

A „Szent István és Szarvas utcák útburkolat felújítása”
címû pályázat keretében két nagyon jelentõs útszakasz
teljes felújítása valósul meg augusztusra, illetve október-
re, 1100 méter hosszan, valamint 1400 méter hosszan lé-
tesül bel- és csapadékvíz-védelmi létesítmény, a munkák
napokon belül kezdõdnek.

A Szent István utcán (az András utca és a nagykörút
közötti szakaszon) a burkolatfelújítás mellett megtörténik
a Nádor utca csomópontjában lévõ mini körforgalom és a
Forgó utcai csomópont átépítése. Megújulnak a járdák és
a gyalog-kerékpárutak, megvalósul a meglévõ parkolók
szabványosítása. A Béla utcai csomópontban SafeCross
okoszebra gyalogátkelõhelyet alakítanak ki.

A Szarvas utcán (a Széchenyi utca és az Arany János
utcai körforgalom közötti szakaszon) az útburkolat felújí-
tása mellett megújul a 155 db meglévõ parkolóhely, át-
építik az autóbuszmegállókat. Megújulnak a gyalogos-át-

kelõhelyek és a járdaburkolatok. A Kereszt utca kereszte-
zõdésében okoszebra létesül. Megvalósul a geometriai kor-
rekciója a Szarvas utca – Országzászló tér jelzõlámpás
csomópontnak.

Egy korábbi projekt maradványösszegébõl újulhat meg
a Széchenyi utca Szarvas u. és nagykörút közötti szaka-
sza 2022 októberére. A burkolatfelújítás mellett megújul
4 autóbuszöböl, kiépülnek a hiányzó járdaszakaszok. Ki-
jelölt gyalogos-átkelõhelyek, köztük egy SafeCross okos-
zebra, és biztonságos kerékpáros átvezetések épülnek. A
beruházás során parkolóhely- és zöldfelület-rekonstruk-
ció is megvalósul. Mintegy 785 méter hosszan újul meg
az útburkolat, valamint 350 méter hosszan létesül bel- és
csapadékvíz-védelmi létesítmény.

Elkészült a Polgármesteri beszámoló: közös eredményeket mutat be
Elkészült a 2021-es Polgármesteri beszámoló, ami az

elmúlt hetekben került a nyíregyháziak postaládájába. A
hagyományos kiadványról dr. Kovács Ferenc azt nyilat-
kozta, azért is született, hogy a nyíregyháziak lássák egy-
ben, hogy mi minden történt. A polgármester kiemelte, a
fejlõdés nem automatikus, nagyban segítette a kormány-
zat támogatása, s rengeteg terv van a jövõre nézve is,
szerinte most dõl el a következõ 20–30 évre Nyíregyhá-
za jövõje.

Dr. Kovács Ferenc szerkesztõségünknek azt mondta, a
Polgármesteri beszámoló azt foglalja össze tényszerûen,
hogy a város mit fejlõdött, s mit ért el az elmúlt idõszakban,
közös eredményként. Hangsúlyozta: a koronavírus-világ-
járvány ellenére sikerült a mûködést a szokott színvonalon
fenntartani, ami eleve kihívást jelentett. Jól vizsgázott az
önkormányzati rendszer, mert az azt megelõzõ tíz év ezt
megalapozta. Emellett sikerült a fejlesztéseket terveknek
megfelelõen folytatni olyan körülmények között, amire nem
lehetett felkészülni. A polgármester szerint a 2010-et köve-
tõ kétévnyi, pénzügyi csõdmenedzselést követõen 2013-
tól lehetett fejlesztéseket indítani a városban. Ma már a
nyíregyháziak elõtt is kirajzolódhat, hogy egy átgondolt,
koncepciózus, koordinatív és szintetizáló fejlesztési prog-
ram fut évek óta, ami több elembõl áll, egymásra épül, egy-
mást erõsítve, sokszor nem csak egy területen belül. Jó pél-
da erre az infrastruktúra-fejlesztés, a turisztika, a szociális
program, vagy éppen a Kulturális Negyed. S a sikereket
országos, nemzetközi díjak is visszaigazolják.

Élen a forrásokban és
a megvalósításban

Az elmúlt idõszakban több kormánytag is megyénkbe
érkezett, akik egyöntetûen dicsérték Nyíregyházát és fejlõ-
dését. A polgármester megerõsítette, amit a kormány tagjai

mondanak, statisztikai adatokkal bizonyíthatóak. – Például
a Modern Városok Program megvalósításában az élen já-
runk, nálunk 2 hotel is épült, máshol egy sem, pedig ter-
vezték. Az EU fejlesztéseknél a TOP programból a legtöbb
pluszforrást nyertük, s a beruházásokat meg is tudtuk való-
sítani. Ami az uniós, jövõbeli forrásokat illeti, 50 milliárd
forintot meghaladó az a keret, ami hozzánk érkezhet – ez a
megyei jogú városok között a legmagasabb összeg.

Nem automatikus a fejlõdés
Dr. Kovács Ferenc hozzátette: mindezek tények, de a

legfontosabb, hogy a nyíregyháziak mit éreznek. Fel kell
tenni ugyanis azt a kérdést, miért fejlõdött a város az el-
múlt évtizedben, ugyanis ez nem automatikus. – Miért volt
az, hogy 2010 elõtt nem így fejlõdött? Hogy alakult ki az
a helyzet, hogy két és fél évig csõdmenedzselésre volt
szükség? Így nem tudtunk fejlesztéseket indítani, mert olyan
lehetetlen pénzügyi helyzetben volt a város.

Fontos a képviselõk szerepe
– Emögött ott van az együttmûködés a kormánnyal.

Hiába van jól lobbizó városvezetés, ha nincs kormány-
zati partnerség. És nagyon nem mindegy, hogy kik az
országgyûlési képviselõk. Tudják segíteni, együtt tud-
nak mûködni a városvezetéssel, a város érdekében dol-
goznak, vagy a saját karrierjük, pártpolitikai utasítá-
saik mentén tevékenykednek? Nagyon sokszor – lát-
hattunk erre is példákat – akár a város, az általuk kép-
viselt közösség ellenében? Itt, Nyíregyházán ez a vá-
lasztás tétje: a város fejlõdése tud-e folytatódni vagy
nem?

Lényeges a kormánytámogatás
– Nagyon sok tervünk van, sok olyan van folya-

matban, aminek a megvalósítása a következõ 1–2
évben realizálódhat. A gazdaságfejlesztésnél eljutot-
tunk idáig, hogy az idei és a következõ év lehet az
áttörés Nyíregyháza életében, de ez kormányzati
segítség nélkül nem megy. Hiába vannak nekünk ki-
váló terveink, ha nincs hozzá központi támogatás,
és ha nincsenek mellé olyan országgyûlési képvise-
lõk, akik a városvezetéssel együtt tudnak dolgozni.
Most törhetjük át azt a több évtizedes korlátot, hogy
lesznek itt olyan színvonalas munkahelyek nagy
számban, ami lehetõséget ad arra, hogy a fiataljaink
visszajöjjenek és itt alapítsanak családot, itt éljék az
életüket. Nagy számban ezt tervezik, csak eddig a
lehetõségek nem voltak meg hozzá kellõ mértékben.
Azt gondolom, hogy a város jövõje szempontjából,
milyen lesz Nyíregyháza 20–30 év múlva, alapvetõ-
en ettõl függ.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Az intermodális csomópont egy részének látványtervei
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

H I R D E T M É N Y
a Nyíregyházi Tankerületi Központ illetékességi területén mûködõ

általános iskolák 1. évfolyamára történõ beiratkozásról
A Nyíregyházi Tankerületi Központ a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi

CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése alapján, továbbá a ne-
velési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasz-
nálatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rende-
let) 22. § (1) bekezdése alapján jelen hirdetményben teszi közzé az általános
iskolai beiratkozás idejét, az errõl való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejét.
Az általános iskola 1. évfolyamára történõ beiratkozás ideje a 2022/2023. tanévre:

2022. április 21. (csütörtök) 8:00–18:00 óra,
2022. április 22. (péntek) 8:00–16:00 óra.

A beiratkozás idejét meghatározó jogforrás: a 2021/2022. tanév rendjérõl szóló
20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7. §.

A korábbi éveknek megfelelõen a szülõ/törvényes képviselõ csak egy általá-
nos iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését.

Az EMMI rendelet 22. § (4) bekezdése értelmében az általános iskola elsõ
évfolyamára történõ beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított
személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat.

A fentiek okán a személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelezõ,
de felhívjuk a figyelmet a szülõk által 2022. április 6-ától megtehetõ elõzetes,
KRÉTA rendszerben történõ online jelentkezés lehetõségére, és annak hasznosságá-
ra, hiszen ezáltal rendkívül gyors és gördülékeny ügyintézés valósulhat meg.

Jogorvoslati eljárás:
Az EMMI rendelet 23. § (3) bekezdése, továbbá 83. § (1) és (3) bekezdése

értelmében az iskola igazgatója az iskolai felvételrõl tanulói jogviszonyt létesítõ
vagy kérelmet elutasító döntést hoz. A döntést írásba kell foglalni, és azt írásban
kell közölni – kiskorú tanuló esetén – a szülõvel.

Az Nkt. 37. § (2) bekezdése elõírja, hogy az iskola döntése ellen a tanuló, a
szülõ – a közléstõl, ennek hiányában a tudomására jutástól számított tizenöt na-
pon belül – a tanuló érdekében eljárást indíthat.

Az Nkt. 37. § (3) bekezdésének b) pontja szerint a fenntartó jár el és hoz má-
sodfokú döntést a tanulói jogviszony létesítésével kapcsolatban érdeksérelemre
hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

Az EMMI rendelet 83. § (5) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárásban a kisko-
rú tanulót szülõje képviselheti.

A Nyíregyházi Tankerületi Központ fenntartásában lévõ általános iskolák ese-
tében a jogorvoslatra vonatkozó kérelmet a Nyíregyházi Tankerületi Központhoz
(4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B) kell benyújtani.

Nyíregyháza, 2022. március 21.
Gaszperné Román Margit

tankerületi igazgató

Õsztõl már Nyíregyházán is elérhetõ a Mathias Corvinus Collegium két programja
2022 õszétõl már Nyíregyházán is elérhetõ lesz a

Mathias Corvinus Collegium (MCC) egyedülálló Fiatal
Tehetség Programja és Középiskolás Programja. Az MCC
képzései Magyarországon jelenleg 14, Kárpát-medence-
szerte pedig összesen 23 helyen vannak jelen. Ez bõvül
most a nyíregyházi képzési központtal, amelynek épüle-
te a tervek szerint nemcsak oktatási célokat szolgál, ha-
nem egy valódi közösségi térként mûködik majd.

A Kálvin tér 4. szám alatti épületben mûködik majd
õsztõl a Mathias Corvinus Collegium nyíregyházi köz-
pontja. Az MCC egy 25 éve létezõ tehetséggondozó in-
tézmény, amely 10 éves kortól az egyetem befejezésé-
ig, sõt még utána is ingyenes képzéseket nyújt a legte-
hetségesebb magyar fiatalok számára.

– A Mathias Corvinus Collegium már na-
gyon régóta mûködik Magyarországon, és
ez idõ alatt fantasztikus eredményeket
ért el. Bízunk benne, hogy így lesz ez
Nyíregyházán is, ahol a jövõ generáció-
ját tudja majd segíteni – mondta a sajtó-
tájékoztatón dr. Szabó Tünde, Nyíregyhá-
za országgyûlési képviselõje.

Fontos mérföldkõ
Az MCC ott kezdõdik, ahol a köz- és a felsõoktatás

véget ér, így nem konkurenciája, hanem kiegészítõje a
rendszernek. Fontos mérföldkõ Nyíregyháza oktatási éle-
tében, hogy 2022 õszétõl a szabolcsi megyeszékhelyen
is megkezdi mûködését.

– Nagyon örülök, hogy az MCC megkezdi Nyíregyhá-
zán a tevékenységét. Jó, hogy itt vannak, talán még nem
is tudják, hogy mennyire. Nyíregyházán közel 60 oktatá-
si intézmény mûködik, ráadásul egységben. Amikor a
mûködtetés az állami szervekhez került, mi egy közne-

velési tanácsot hoztunk létre. Minden év-
ben tartunk legalább egy, de ha kell, két
találkozót, reméljük, hogy szeptember-
ben az MCC is bemutatkozik ezek egyi-
kén – mondta dr. Kovács Ferenc polgár-
mester.

A diákoknak nem kell majd szeptem-
berig várni, már április közepétõl elérhetõek

lesznek a felvételihez szükséges tudnivalók.

Két program indul
– Két programunk fog elindulni szeptembertõl: a Fiatal

Tehetség Program, amely a 10–14 éves korosztályt, tehát
a felsõ tagozatosokat, valamint a középis-
kolai program, amely a középiskolás kor-
osztályt célozza meg. Az MCC program-
jai két lábon állnak, a szakmai képzé-
seken túl a szülõk számára is szerve-
zünk érdeklõdésre számot tartó beszél-
getéseket, könyvbemutatókat és vitaes-
teket – közölte Vargáné Bosnyák Ildikó,
az MCC helyi vezetõje.

A 10 és 14 év közötti korosztályból maximum 25 fõt, a
14 és 18 év közöttiek közül pedig maximum 100 fõt vesz-
nek majd fel a nyíregyházi Mathias Corvinus Collegiumba.

Külföldi ösztöndíj-lehetõségeket
is kínálnak

A legtehetségesebb diákoknak többek között speciális
és egyéni képzési alkalmakat, illetve mentorokat bizto-
sítanak, külföldi ösztöndíj-lehetõségeket kínálnak a ta-
nulóknak, valamint külföldi akadémikusok is bekapcso-
lódnak az MCC képzéseibe.

– Egy óriási infrastrukturális, szellemi, horizontális
és vertikális bõvülésbe is kezdtünk az elmúlt években.
Jelenleg több mint ötezer hallgatója van a Mathias
Corvinus Collegiumnak, de a végsõ célunk a tízezer
diák, ennyivel szeretnénk foglalkozni szerte a Kárpát-
medencében. Jelen pillanatban 23 helyszínen vagyunk
jelen, ebbõl 14 magyarországi, a többi
Kárpátalja és Erdély, szeretnénk, hogy
minden megyében elérhetõvé válja-
nak a képzéseink, illetve az is cé-
lunk, hogy határon túl, felvidéken és
délvidéken, valamint nyugati orszá-
gokban is megjelenjenek MCC köz-
pontok – mondta beszédében Orbán Ba-
lázs miniszterhelyettes, a Mathias Corvinus Collegium
kuratóriumi elnöke.

A foglalkozásokat tanórák után, illetve szombatonként
tartják majd Nyíregyházán is. A Kálvin téri épület egy
részét átalakítják, hogy közösségi térként is szolgáljon a
diákok számára.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)
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SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 1-ES SZÁMÚ
ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Keskeny köz, Keskeny utca, Kossuth Lajos utca 1-tõl a párat-
lan házszámok, Körte utca, Nyírfa tér
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda Aranykörte Tagin-
tézmény, Körte u. 39.

2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Dózsa György utca 22-tõl páros házszámok, Epreskert utca,
Ferenc krt. 19-tõl páratlan házszámok, Nyár utca, Nyírfa utca, Ószõlõ
utca 2–34-ig páros házszámok, Ószõlõ utca 1–61-ig páratlan házszá-
mok, Pazonyi tér, Sarkantyú utca
Szavazóhelyiség címe: Krúdy Gyula Gimnázium, Epreskert u. 64.

3. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Ferenc krt. 2–20-ig páros házszámok, Ferenc krt. 1–17/A-ig
páratlan házszámok, Homok tér, Homok sor, Sóstói út 1–5/C-ig párat-
lan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola,
Krúdy köz 2.

4. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Agyag utca, Belsõ körút, Géza utca, Hunyadi utca, Ibolya
utca, István utca, Jég utca, Kardvirág utca, Lajos utca, László utca,
Margócsy József sétány, Mák utca, Mátyás utca, Nefelejcs utca
Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

5. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bocskai utca 2-tõl páros házszámok, Bujtos utca, Dózsa György
utca 19-tõl páratlan házszámok, Inczédy sor 15-tõl páratlan házszá-
mok, Juhász Gyula utca, Kálmán utca, Kossuth tér, Liliom utca, Liszt
Ferenc utca, Selyem utca, Szabadság tér, Szegfû utca, Tavasz utca, Tóth
Árpád utca, Vésõ utca, Zsombék utca
Szavazóhelyiség címe: Kodály Zoltán Általános Iskola, Vay Ádám krt. 18.

6. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Bercsényi utca, Bethlen Gábor utca 2–10-ig páros házszá-
mok, Dózsa György utca 2–14/D-ig páros házszámok, Dózsa György
utca 1/A-tól 15-ig páratlan házszámok, Egyház utca, Hõsök tere, Iskola
utca, Jókai tér, Kálvin tér, Mártírok tere, Nagy Imre tér, Országzászló
tér, Rákóczi utca 1-1/B-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 4. szám,
Szent Miklós tér, Széchenyi utca 1–3-ig páratlan házszámok, Vay Ádám
körút, Zrínyi Ilona utca
Szavazóhelyiség címe: Jókai Mór Református Általános Iskola, Kálvin
tér 13.

7. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Garibaldi utca páratlan házszámok, Kodály Zoltán utca, Krúdy
Gyula utca, Ószõlõ utca 36–106-ig páros házszámok, Ószõlõ utca 63–
77-ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola,
Krúdy köz 2.

8. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Garibaldi utca páros házszámok, Ifjúság u., Május 1. tér 1–8/
A-ig folyamatos házszámok, Ószõlõ utca 108-138-ig páros házszámok,
Ószõlõ utca 79–97/A-ig páratlan házszámok, Sóstói út 17–39-ig párat-
lan házszámok, Sóstói út 18/A–38/A-ig páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Gyermekmosoly Tag-
intézmény, Etel köz 13.

9. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Etel köz 1–9. páratlan házszámok, Etel köz páros házszámok,
Ószõlõ utca 140–188/C-ig páros házszámok, Ószõlõ utca 99–105-ig
páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Eötvös József Gyakorló Iskola és Gimnázium,
Ungvár sétány 12.

10. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Botond utca, Csaló köz 1–15-ig páratlan házszámok, Csaló
köz 2–8-ig páros házszámok, Honfoglalás köz, Honfoglalás utca, Kond
utca, Ószõlõ utca 190-tõl páros házszámok, Ószõlõ utca 107-tõl pá-
ratlan házszámok, Sóstói út 40–62-ig páros házszámok, Sóstói út 41-
tõl páratlan házszámok, Tas utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

11. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Gádor Béla köz, Korányi köz, Ungvár sétány 12-tõl páros
házszámok, Ungvár sétány 21-tõl páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

12. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Ungvár sétány 2–10/A-ig páros házszámok, Ungvár sétány 3–
19/B-ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Szent Imre Gimnázium Általános Iskola és Kol-
légium, Ungvár sétány 19.

13. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Etel köz 11-tõl páratlan házszámok, Május 1. tér 10-tõl folya-
matos házszámok, Ungvár sétány 1.
Szavazóhelyiség címe: Jósavárosi Mûvelõdési Ház, Ungvár stny. 33.

14. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Eperjes utca, Gádor Béla utca 1–19-ig páratlan házszámok,
Gádor Béla utca 2–14-ig páros házszámok, Lengyel utca 1–19-ig folya-
matos házszámok, Schmidt Mihály utca, Tamási Áron utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

SZAVAZÓKÖRI BEOSZTÁS A 2022. ÁPRILIS HÓ 3. NAPJÁRA
KITÛZÖTT ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA

ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSRA
15. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Alpár Ignác utca, Bánki Donát utca, Bláthy Ottó utca, Czóbel
Minka utca, Fehér Gábor utca, Kandó Kálmán utca, Kéry József utca,
Kiss Lajos utca, Lázár Károly utca, Sipkay Barna utca, Szent-Györgyi
Albert utca, Törpe utca, Vattay altábornagy utca, 4-es Huszárok útja
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes u. 15.

16. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Csaló köz 17-tõl páratlan házszámok, Csaló köz 10-tõl páros
házszámok, Déri Miksa utca, Gerlóczy Gábor utca, Gerlóczy Gábor
köz, Korányi Frigyes utca 1–69-ig páratlan házszámok, Korányi Frigyes
utca 60–98-ig páros házszámok, Lukács Ödön utca, Makay István utca,
Mikecz Kálmán utca, Rády József utca, Újmajori út
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes u. 15.

17. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Bencs László utca, Fábián Zoltán utca, Gádor Béla utca 16-
tól páros házszámok, Gádor Béla utca 21-tõl páratlan házszámok,
Geduly Henrik utca, Jósika Miklós utca, Korányi Frigyes utca 100-tól
páros házszámok, Leffler Sámuel utca, Lengyel utca 20-tól folyamatos
házszámok, Vietórisz József utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

18. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Kalevala sétány, Korányi Frigyes utca 71-tõl páratlan házszá-
mok, Napvirág utca, Záporvirág köz, Záporvirág utca, Záporvirág zug
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Ungvár sétány 22.

19. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Csillagvirág utca, Korányi Frigyes utca 4–58-ig páros házszá-
mok, Kosbor u., Vadvirág utca
Szavazóhelyiség címe: Bánki Donát Mûszaki Középiskola és Kollégi-
um, Korányi Frigyes u. 15.

21. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Északi körút páratlan házszámok, Északi körút 14-tõl páros
házszámok, Tõke utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény, Árok u. 17.

23. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Északi körút 2–12-ig páros házszámok, Õz köz, Õz utca, Új-
szõlõ utca 11–49-ig páratlan házszámok, Vasvári Pál utca 4–64-ig pá-
ros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Vásárhelyi Pál Építõipari és Környezetvédelmi-
Vízügyi Szakközépiskola, Vasvári Pál u. 16.

24. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Árok utca 1–35-ig páratlan házszámok, Árok utca 2–42-ig
páros házszámok, Búza tér 1–7/B-ig folyamatos házszámok, Búza utca
34-tõl folyamatos házszámok, Búza utca 27., Rákóczi utca 23–31-ig
páratlan házszámok, Széna tér, Új utca 37-tõl páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc
Tagintézmény, Árok u. 17.

25. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bethlen Gábor utca 1–63-ig páratlan házszámok, Búza tér 9-
tõl folyamatos házszámok, Búza utca 28–32-ig folyamatos házszámok,
Búza utca 1–26-ig folyamatos házszámok, Mezõ utca 1-tõl páratlan
házszámok, Pacsirta utca, Rákóczi utca 3–21-ig páratlan házszámok,
Rákóczi utca 35–51-ig páratlan házszámok, Rákóczi utca 8–54-ig pá-
ros házszámok, Síp utca, Új utca páros házszámok, Új utca 1–35/C-ig
páratlan házszámok, Víz utca
Szavazóhelyiség címe: Búzaszem Nyugati Óvoda, Búza u. 7–17.

26. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Ferenc krt. 22-tõl páros házszámok, Krúdy Gyula köz, Sóstói
út 7–15-ig páratlan házszámok, Sóstói út 10–14/B-ig páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Zelk Zoltán Angol és
Német Nyelvû Tagintézmény, Krúdy Gyula u. 29.

27. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Holló utca, Szent Flórián tér, Vasvári Pál utca 3–71-ig párat-
lan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, Erdõ sor 7.

29. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Kótaji út 1–33-ig páratlan házszámok, Stadion utca, Stadion
köz, Vasvári Pál utca 73-tól páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Napsugár Tagintéz-
mény, Stadion u. 32/A

30. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Dohány utca 4-tõl páros házszámok, Dohány utca 1-tõl párat-
lan házszámok, Erdõ sor 4-tõl páros házszámok, Erdõ sor 1-tõl páratlan
házszámok, Sólyom köz, Sólyom utca, Sóstói út 2–8-ig páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Sóstói út
2–4.

31. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Bernstein Béla tér, Dob utca, Dohány utca 2-2/B-ig páros ház-
számok, Erdõ sor 2. házszám, Kossuth L. utca 2-tõl páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Sóstói út
2–4.

32. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Állomás utca, Anna utca, Avar utca, Berenát utca, Borbála
utca, Csiha Kálmán utca, Erdész utca, Erdõalja utca, Erika utca, Farkas
utca, Harmat utca, Hattyú utca, Ilona utca,  János utca, Katalin utca,
Krisztina utca, Lenke utca, Mackó utca, Magdolna utca, Mária utca,
Márvány utca, Mihály utca, Mókus köz, Napfény utca, Opál köz, Or-
solya utca, Páva köz, Pázsit utca, Péter utca, Szivárvány köz, Szivár-
vány utca 97-tõl páratlan házszámok, Szódaház utca, Tamás utca, Ve-
nyige utca, Vidra utca, Zsuzsanna utca
Szavazóhelyiség címe: Hotel Dzsungel, Blaha L. stny. 15.

33. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árnyas utca, Bárány utca, Betekints utca, Blaha Lujza sétány,
Csónak utca, Fürdõház tér, Fürdõ köz, Fürdõ utca, Jupiter utca, Kemecsei
út, Majális utca, MÁV 340. vasúti õrház, Merkúr utca, Skanzen utca,
Sóstói út 66-tól páros házszámok, Szindbád sétány, Szivárvány u. 1–87-
ig páratlan házszámok, Vénusz utca, Zápor utca, Zivatar utca, Zsák utca
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség
„Kálvineum” Idõsek Otthona, Kemecsei út 28.

34. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Álmos utca, Attila utca, Bálint utca, Bea utca, Bíbic utca,
Csaba utca, Fácán utca, Fejedelem utca, Gyula utca, Hont utca, Igrice
utca, Igrice köz, Jácint köz, Kéve utca, Kolozs utca, Lenfonó utca,
Matykó köz, Matykó utca, Szepes utca, Szilágy utca, Tarsoly utca, Te-
gez utca, Ugocsa tér, Zerge utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény, Igrice u. 6.

35. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Asztalos utca, Áldás utca, Bojtorján utca, Boldogasszony köz,
Boldogasszony sétány, Borsava utca, Borvetõ utca, Bozót utca, Bozót
köz, Búzakalász sor, Búzakalász utca, Cseresznyés utca, Cseresznyés
köz, Csillagfény utca, Csillagpázsit utca, Csiszár utca, Csizmadia utca,
Erszény utca, Feketedûlõ, Fenyves tanya, Gábor utca, Gábor köz, Ge-
rencsér utca, Hadobás köz, Hadobás sor, Hadobás utca, Hármas ta-
nya, Határ utca, Inda utca, Jácint utca, Jégbontó utca, Jenõ utca, Kabar
utca, Kékfestõ utca, Kékfestõ köz, Képíró utca, Kér utca, Keselyûs I.
dûlõ, Keselyûs II. dûlõ, Keselyûs utca, Keselyûs zug, Keselyûs sor, Keszi
utca, Kisasszony park, Korsó utca, Kozmahegy utca, Ködmön utca,
Kulacs utca, Krizantém utca,  Kürtgyarmat utca, Latorca utca, Lepke
utca, Lepke köz, Ligetalja köz, Ligetalja utca, Lugas utca, Malomrét
utca, Megyer utca, Nagyerdõ utca, Nagyhegy utca, Nyék utca, Pereces
utca, Petrence utca, Posta utca, Rétköz utca, Ricsadûlõ, Rókadûlõ, Sár-
telek utca, Solymári köz, Solymári utca, Sövény utca, Süveg utca, Szaj-
kó utca, Szomolyai utca, Tarján utca, Tarpéter utca, Temetõ utca, Teme-
tõ köz, Téglavetõ utca, Tisztesfû utca, Új kenyér utca, Varjú utca, Viga-
dó utca, Vízöntõ utca, Vöröscsillag tanya
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona, Szabó Lõrinc Tagintéz-
mény, Igrice u. 6.

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

37. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Elõd utca, Harkály utca, Huba utca, Küküllõ utca, Szabó Lõ-
rinc utca, Templom utca, Verõce utca
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintéz-
mény, Jázmin u. 10.

38. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Bakcsó utca, Barka utca, Borostyánkõ utca, Csalogány köz,
Csalogány utca, Ezüstkalász utca, Fülemüle sor, Gulyás Pál utca, Gu-
lyás Pál köz, Jázmin köz, Jázmin utca, Kertész utca, Kócsag utca, Mo-
gyoró utca, Seregély utca, Sóstóhegyi út, Sóstóhegyi köz, Szárcsa utca,
Szellõ utca, Szerkõ utca, Szikes utca, Tüskevár utca, Vadász utca
Szavazóhelyiség címe: Eszterlánc Északi Óvoda Nyitnikék Tagintéz-
mény, Jázmin u. 10.

44. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bessenyei tér, Bethlen Gábor utca 12-tõl páros házszámok, Ma-
lom köz, Malom utca, Petõfi tér, Szabolcs utca, Széchenyi utca páros
házszámok, Széchenyi utca 5-tõl páratlan házszámok, Színház utca, Tûz-
oltó utca, Vasgyár utca, Vörösmarty köz, Vörösmarty tér, Vörösmarty utca
Szavazóhelyiség címe: Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium, Széche-
nyi u. 29–33.

45. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csipke köz, Csipke utca, Kereszt utca, Kígyó utca, Kürt utca,
Szarvas utca 2–46-ig páros házszámok, Szarvas utca 3–43-ig páratlan
házszámok, Virág köz, Virág utca 2–46/B-ig páros házszámok, Virág
utca 1–39-ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt utca 8.

46. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árpád utca 1–71-ig páratlan házszámok, Árpád utca 2–50/D-
ig páros házszámok, Toldi utca 2–28/A-ig páros házszámok, Toldi utca
1–31/B-ig páratlan házszámok, Vécsey utca 50-tõl páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách
utca 13.

(Folytatás a következõ oldalakon.)
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47. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Benczúr Gyula tér, Deák Ferenc út 24–46-ig páros házszá-
mok, Deák Ferenc út 21–41-ig páratlan házszámok, Ér utca, Jósa And-
rás utca 6–14-ig páros házszámok, Jósa András utca 1-tõl páratlan ház-
számok, Kiss Ernõ utca 1–22-ig folyamatos házszámok, Kiss Ernõ utca
24. házszám, Kölcsey Ferenc utca
Szavazóhelyiség címe: Vasvári Pál Gimnázium, Kiss Ernõ u. 8.

48. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Állomás tér, Arany János utca 28-tól páros házszámok, Arany
János utca 1-tõl páratlan házszámok, Báthori utca, Deák Ferenc út 1–
19-ig páratlan házszámok, Deák Ferenc út 2–22-ig páros házszámok,
Kiss Ernõ utca 23. házszám, Kiss Ernõ utca 25. folyamatos házszámok,
Madách Imre utca, Népkert utca, Petõfi utca
Szavazóhelyiség címe: Göllesz Viktor Speciális Szakiskola, Általános
Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Madách
utca 13.

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

50. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Toldi utca 30–54/A-ig páros házszámok, Toldi utca 35–83-ig
páratlan házszámok, Vécsey utca 24–48-ig páros házszámok, Vécsey
utca 17-tõl páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskeresõ Tag-
intézmény, Árpád u. 52–58.

51. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Árpád utca 52-tõl páros házszámok, Árpád utca 73-tól párat-
lan házszámok, Damjanich utca, Huszársor, Lehel utca, Móricz Zsig-
mond utca 2-tõl páros házszámok, Simai út 1–9-ig folyamatos házszá-
mok, Toldi utca 85-tõl páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Kincskeresõ Tag-
intézmény, Árpád u. 52–58.

52. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Arany János utca 2–26-ig páros házszámok, Deák Ferenc út
43-tól páratlan házszámok, Deák Ferenc út 48-tól páros házszámok,
Jósa András utca 16-tól páros házszámok, Szarvas utca 51-tõl páratlan
házszámok, Toldi utca 90-tõl páros házszámok, Vécsey köz, Vécsey utca
2–22-ig páros házszámok, Vécsey utca 1–15/B-ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.

53. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Móricz Zsigmond utca 25-tõl páratlan házszámok, Toldi utca
64–84-ig páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Ká-
roly Tagintézmény, Vécsey köz 27.

54. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Akácfa tér, Akácfa utca, Gólya utca, Gólya zug, Móricz Zsig-
mond utca 1–23-ig páratlan házszámok, Salétrom köz, Szarvas utca 48-
tól páros házszámok, Tompa Mihály utca, Virág utca 48-tól páros ház-
számok, Virág utca 41-tõl páratlan házszámok, Zöldfa utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola, Virág u. 65.

55. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: András utca, Béla utca, Bocskai utca 1-tõl páratlan házszá-
mok, Eötvös utca, Forgó utca, Gimnázium köz, Inczédy sor 2-tõl páros
házszámok, Inczédy sor 1–13-ig páratlan házszámok, Közép utca, Lu-
ther tér, Luther köz, Luther utca, Sas utca, Szent István utca
Szavazóhelyiség címe: Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium, Szent
István u. 17.

56. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csillag köz, Csillag utca, Debreceni út 2–98-ig páros házszá-
mok, Debreceni út 1–93-ig páratlan házszámok, Hatzel tér, Hatház utca,
Katona köz, Katona utca, Rózsa utca, Szilfa utca
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda, Kereszt u. 8.

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

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

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

60. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Ady Endre utca, Áchim András utca, Budai Nagy Antal utca,
Csáktornya utca, Esze Tamás utca, Tarpai Márton utca, Táncsics Mihály
utca, Tükör utca, Zenta utca, Zimony utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda, Kert köz 8.

61. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Család utca 2–100-ig páros házszámok, Család utca 1–51/A-
ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium, Család u. 11.

62. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Béri Balogh Ádám utca, Család utca 104-tõl páros házszá-
mok, Család utca 53-tól páratlan házszámok, Czelder Orbán utca, Do-
bos András utca, Futó utca, Futó köz, Gábor Áron utca, Gál Ambrus
utca, Gárdonyi Géza utca, Hajdú utca, Hengersor, Ilonatanya, Jávorka
Ádám utca, Kantár utca, Kengyel utca  (Kõlapos), Korhány dûlõ, Mányoki

(Folytatás a 7. oldalról.) Ádám utca, Mérleg utca, Mikes Kelemen utca, Nád utca, Pazonyi út,
Ráday Pál utca, Szentháromság tér, Than Mór utca, Thököly Imre utca,
Újerõ utca (Kõlapos), Viktória köz, Viktória utca
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és
Kollégium Faipari Tanmûhely, Henger sor 8.

63. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 1–4-ig folyamatos házszámok, Semmelweis
utca páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

64. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 5–10-ig folyamatos házszámok
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Margaréta Tagintéz-
mény, Fazekas János tér 14.

65. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 11–15-ig folyamatos házszámok, Jelvény
utca, Lobogó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

66. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 23-tól folyamatos házszámok, Törzs utca
58-tól páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

67. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Angyal utca, Besztercei utca, Duránci utca, Fazekas János tér
21., Fazekas János tér 22-ig folyamatos házszámok, Gömöri utca, Mira-
bella utca, Penyigei utca, Ringló utca, Szilvavölgy sétány, Törzs utca 2–
56-ig páros házszámok, Törzs utca páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Zay Anna Gimnázium, Egészségügyi Szakkö-
zépiskola és Kollégium, Család u. 11.

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

69. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Fazekas János tér 16–20-ig folyamatos házszámok
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola, Fazekas János tér 8.

78. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bimbó utca, Bogyó utca, Csáki István utca, Gerliczki Mihály
utca, Gomba utca, Gyûrû utca, Háromszék utca, Huszka Jenõ utca,
Keleti Márton utca, Kosztolányi Dezsõ utca, Lehár Ferenc utca, Orosi
út, Puszpáng utca, Semmelweis utca páratlan házszámok, Sport utca,
Tarcsai István utca, Thököly Imre tér, Titel utca, Tüzér köz, Tüzér utca,
Vandlik Márton utca, Vértanúk útja
Szavazóhelyiség címe: Nyíregyházi Városüzemeltetõ és Vagyonkezelõ
Kft., Tüzér u. 2–4.

79. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Alvég utca, Csemete köz, Csemete utca, Csikós utca, Debre-
ceni út 100–200-ig páros házszámok, Debreceni út 95–183/A-ig párat-
lan házszámok, Délibáb utca, Építõ utca, Hegedû utca, Kéményseprõ
utca, Kéményseprõ köz, Kilátó utca, Kilátó zug, Kulcsár utca, Lapály
utca, Mohács utca, Nyereg utca, Ostor utca, Patkó utca, Póni utca, Sze-
rén utca, Tábor utca, Tallér utca, Tallér köz, Tünde utca 2–18-ig páros
házszámok, Tünde utca 1–11/B-ig páratlan házszámok
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Manóvár Tagin-
tézmény, Tünde u. 2.

80. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Alsópázsit utca, Bor utca, Fillér utca, Gálya utca, Kocsis utca,
Korong utca, Meggyfa utca, Palánta utca, Szánkó utca
Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sülete, Koszorú u. 10.

81. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Debreceni út 202-tõl páros házszámok, Debreceni út 185-tõl
páratlan házszámok, Fény utca, Folyóka utca, Füredi utca, Gömb utca,
Gyík utca, Kisdiófa utca, Kistelekibokori út, Szalma utca, Szüret utca,
Tövis utca, Vaskapu utca
Szavazóhelyiség címe: ÉFOÉSZ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egye-
sülete, Koszorú u. 10.

82. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Domb utca, Héja utca, Josta köz, Josta utca, Kerecsen utca,
Koszorú utca, Lejtõ utca, Lombkorona utca, Lombkorona köz, Lovag
utca, Matróz utca, Rétisas utca, Százados utca, Szeder köz, Szeder utca,
Szõlõszem utca, Tégla utca, Vércse utca, Vincellér utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Koszorú úti Telephely,
Koszorú u. 10.

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

88. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Nárcisz utca, Nárcisz köz, Pipacs utca, Pitypang utca, Szíj-
gyártó utca, Szûrszabó utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Alma u. 70.

89. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Alma utca, Bognár utca, Gesztenye utca, Haladás utca, Ipari
utca, Kerékgyártó utca, Kõmûves utca, Lajtos utca, Mandula utca, Mál-
na utca, Molnár utca, Takács utca, Tímár utca
Szavazóhelyiség címe: Móra Ferenc Általános Iskola Petõfi Sándor Tag-
intézmény, Alma u. 70.

90. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Borivó utca, Csárda utca, Hajó utca, Harangozó utca, Kacagó

utca, Kalapos utca, Lakatos utca, Lakatos köz, Mazsola utca, Ököritói
tanya, Õszirózsa köz, Õszirózsa utca, Õszirózsa zug, Puttony utca, Szász-
kút tanya, Szõlõ utca, Szõlõ zug
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagin-
tézmény, Kállói út 109/A

91. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Áfonya utca, Béke utca, Erdõhegyi utca, Felleg utca, Gomb-
kötõ utca, Gombódás köz, Gombódás utca, Gyergyó utca, Gyimes utca,
Hargita utca, Házhely I. utca, Kállói út 16-tól páros házszámok, Kállói
út 73-tól páratlan házszámok, Kalota utca, Kamilla utca, Lászlócsere
dûlõ, Maros utca, Míves utca, Pitvarkert utca, Pásztor utca, Pásztor köz,
Rezeda köz, Rezeda utca, Rezeda zug, Számadó utca, Számadó köz,
Szérûskert utca, Szitakötõ utca, Temes utca, Tünde köz, Tündérfa utca,
Zöldmezõ utca, Zsálya utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Százszorszép Tagin-
tézmény, Kállói út 109/A

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

93. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Babér utca, Barzó utca, Borsószer utca, Borostyán utca, Céd-
rus utca, Díszes utca, Ékes utca, Füzes utca, Hanga utca, Kincskeresõ
utca, Móra Ferenc utca, Móra Ferenc köz, Napsugár utca, Petõ utca,
Petõtanya, Platán utca, Platán köz, Pompás köz, Pompás út, Ribiszke
utca, Szép köz, Szép utca, Tömörkény István utca, Tujafa utca, Tujafa
köz, Vackor utca, Verõfény utca, Világos utca, Virágfürt utca
Szavazóhelyiség címe: 3G Autó Használtautó Kereskedés, Orosi út 41.

94. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bükkfa utca, Cserfa utca, Égerfa utca, Ezüstfenyõ utca, Felhõ
köz, Felhõ utca, Harsona utca, Holdfény utca, Lengõ utca, Lengõ köz,
Mályva utca, Mezsgye utca, Moha utca, Napkelte utca, Napkorong utca,
Naspolya köz, Naspolya utca, Nyíregyházi út 8-tól páros házszámok,
Nyíregyházi út 19/B-tõl páratlan házszámok, Pirkadat utca, Szamóca
utca, Szamóca köz, Szamóca zug, Telihold utca, Tiszafa utca, Trombita
utca, Tuba utca, Vásárosnaményi út, Zsurló utca
Szavazóhelyiség címe: Trans-Vidia Kft., Nyíregyházi út 19.

95. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Cifrafasor, Diák utca 34/A-tól páros házszámok, Diák utca 23-
tól 75-ig páratlan házszámok, Élet utca, Fényes utca, Kamra utca, Leveleki
utca, Leveleki köz, Meggyes utca, Mosoly utca, Nyíregyházi út 2–6/A-ig
páros házszámok, Nyíregyházi út 1–19/A-ig páratlan házszámok, Szar-
kaláb köz, Szarkaláb utca, Szerény utca, Szív utca, Vidor utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.

96. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Csengõ utca, Csermely köz, Csermely utca, Derûs utca, Diós
utca, Folyócska utca, Forrás utca, Föveny utca, Friss utca, Kezdõ köz,
Kezdõ utca, Kis utca, Méhész utca, Pántlika utca, Szatmári utca, Színes
utca, Tornácos utca, Varázs utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Oros telephely, Élet utca 30.

97. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Búcsú utca, Csengõ köz, Csonkás utca, Deák Ferenc utca,
Diák utca 2–34-ig páros házszámig, Diák utca 1–21/H-ig páratlan ház-
számok, Diák utca 21/E-F páratlan házszámok, Forgácstanya, Garas utca,
Kecskés dûlõ, Kétház utca, Kismezõ köz, Kismezõtanya, Korona utca,
Lévai tanya, Magyarvég utca, Malomhegyi út, Pengõ utca, Perem utca,
Szállási utca, Táltos utca, Vezér utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Deák F. u. 2.

98. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranyhomok köz, Aranyhomok utca, Bokor utca, Csillám utca,
Csurgó utca, Ferde utca, Fõ utca 2–34/I-ig páros házszámok, Fõ utca 1–
41-ig páratlan házszámok, Magyar utca, Rozsnyai utca, Szigetköz utca,
Takarék köz, Tároló utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Nefelejcs Tagintézmény,
Deák F. u. 2.

99. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Álmos vezér utca, Bodrogi utca, Csap utca, Dinnyés utca, Emlék
utca, Fõ utca 43-tól  páratlan házszámok, Fõ utca 36-tól páros ház-
számok, Magtár utca, Mogyorós utca, Ragyogó utca, Vidám utca
Szavazóhelyiség címe: Bem József Általános Iskola Herman Ottó Tagin-
tézmény, Fõ utca 60.

101. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Czuczor Gergely utca, Dandár utca, Kállói út 1–71/B-ig párat-
lan házszámok, Kállói út 2–14/C-ig páros házszámok, Kapitány utca,
Káplár utca, Kõrösi Csoma Sándor utca, Lujza utca, Mikszáth Kálmán
utca, Mozsár utca, Nagyvárad utca, Õrmester utca, Tünde utca 13-tól
páratlan házszámok végig, Tünde utca 18-tól páros házszámok végig,
Zászlós utca
Szavazóhelyiség címe: Tündérkert Keleti Óvoda Orgonasíp Tagintéz-
mény, Czuczor Gergely utca 2.

köz, Tagló köz, Tambura utca, Tárogató utca, Teke utca, Tenisz utca,
Vasutas utca, Vitorlás utca, Zenit utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény,Könyök u. 1/A

75. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Bártfa utca, Bólyai tér, Bottyán János utca, Csalitos utca,
Derkovits utca, Derû utca, Dobó István u., Dobsina utca, Dugonics köz,
Dugonics utca, Erkel Ferenc utca, Fáy András utca, Galánta utca, Hadik
András utca, Hegyi utca, Igló utca, Kassa köz, Kassa utca, Kazinczy
Ferenc utca, Kinizsi Pál utca, Meskó Pál utca, Petrikovics utca, Prága
utca, Verecke utca
Szavazóhelyiség címe: Wesselényi Miklós Középiskola, Szakiskola és
Kollégium, Dugonics u. 10–12.

76. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Dália utca, Huszár tér, Viola utca
Szavazóhelyiség címe: Sója Miklós Görögkatolikus Óvoda és Általános
Iskola, Huszár tér 5.

77. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Akácos köz, Akácos utca, Bokréta utca, Földi utca, Görgey
Artúr utca páros  házszámok, Görgey Artúr utca 1–15/B-ig  páratlan
házszámok, Gyöngy köz, Gyöngy utca, Gyöngyvirág utca, Hóvirág utca,
Lõtér utca páros házszámok, Lõtér utca 27/A-tól páratlan házszámok,
Muskátli köz, Muskátli utca, Orgona köz, Orgona utca, Pálma utca, Rét
utca, Sás utca, Simai út 10-tõl folyamatos házszámok, Tó utca
Szavazóhelyiség címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft., Bokréta utca 22.

83. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Barázda utca, Benehalom utca, Benehalom dûlõ, Birtok utca,
Boglya utca, Cimbalom utca, Citera utca, Darázs utca, Darázs dûlõ, Eke
utca, Farm utca, Furulya utca, Gazda utca, Hárfa utca, Hosszúháti út,
Karám utca, Kasza utca, Kazal utca, Kikelet utca, Lomb utca, Lomb köz,
Lovas utca, Magvetõ utca, Major utca, Mezõbíró utca, Pejkó utca, Po-
lyákbokor, Puszta utca, Róna utca, Samóka utca, Sertéstelep utca, Simai
tér, Sörte utca, Tarló utca, Tüske utca, Verescsárda utca, Verescsárda dûlõ
Szavazóhelyiség címe: Gyermekek Háza Déli Óvoda Felsõsima telep-
hely, Hosszúháti út 59.

84. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Batár utca, Cséplõ utca, Fenyõ utca, Fõzde utca, Görgey Artúr
utca 21-tõl páratlan házszámok, Hajlás utca, Hintó utca, Homok utca,
Kerítés utca, Kerülõ utca, Köles utca, Lõtér utca 1–25/B-ig páratlan ház-

számok, Mezõvég utca, Ösvény utca, Rozsrétbokor I., Rozsrétbokor II.,
Rozsrétszõlõ, Rozsrétbokori út, Rozsrétbokori zug, Rozstelek utca, Sza-
badság utca, Tulipán utca, Tulipán köz, Vonat utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály
Tagintézmény, Rozsrétbokor 17.

85. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Alsóbadur utca, Alsóbadurbokor, Árpa utca, Bálintbokor, Bem
József utca, Berkenye utca, Botoló utca, Cirmos köz, Cirmos utca, Fedics
Mihály utca, Gyertyán utca, Jegenye utca, Jegenye sor, Jegenye köz,
Juhar utca, Kalászos utca, Karikás utca, Kerektánc utca, Kisbíró utca,
Kordovánbokor, Lóczibokor, Luby Margit utca, Mandabokor I.,
Mandabokor II., Mandabokor III., Mandabokori út, Paripa utca, Szélsõ-
bokor, Taliga utca, Tarka utca, Telek utca, Újtelekbokor, Verbunk utca
Szavazóhelyiség címe: Mandabokor Mûvelõdési Ház, Jegenye u. 19.

86. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Alispán tanya, Aranyfürt köz, Aranyfürt utca, Bajcsy-Zsilinszky
utca, Benkõ István utca, Berkenye köz, Berkenye sor, Bodnár Bálint utca,
Bodobács utca, Bogáncs utca, Borostyános utca, Boróka utca, Borostyá-
nos út, Butykai út, Butykasor, Butykatelep, Búzavirág utca, Császárszál-
lási út, Csillagfürt utca, Északi 1. utca, Fagyöngy utca, Fátyolka utca,
Fertály utca, Füzes part, Gagna dûlõ, Gyékényes part, Gyöngyperje utca,
Harangvirág utca, Horgásztanya utca, Horog utca, Kabay János utca, Kál-
lairét, Kankalin utca, Kárász utca, Katica utca, Keleti 1. utca, Keleti 2.
utca, Ladik utca, Lászlótanya, Madarász utca, Mécsvirág utca, Mécsvirág
köz, Mester utca, Nádas part, Nyíritanya, Nyugati 1. utca, Nyugati 2.
utca, Oláhréti út, Páfrány köz, Páfrány utca, Pávaszem utca, Pikkely köz,
Pikkely utca, Pikkely zug, Pille utca, Ponty utca, Repkény utca, Sáfrány
utca, Sügér utca, Suták Sámuel utca, Süllõ köz, Szöcske utca, Tengely
utca, Tavirózsa utca, Tiszavirág utca, Törökrózsa utca, Turi Sándor utca,
Tücsök utca, Újsortanya, Vadastanya, Vay Ádám utca, Véka utca
Szavazóhelyiség címe: Butykai Közösségi Ház és Szabadidõ Központ,
Benkõ I. u. 1.

100. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Acél utca, Antalbokor, Antalbokori út, Bajnok utca, Barát utca,
Bekecs utca, Cserepes köz, Cserepes utca, Cserepes zug, Dobogó utca,
Fabula utca, Fõkötõ utca, Füzesbokor, Jánosbokor, Kagyló utca, Kerék
utca, Kötény utca, Párta utca, Rokolya utca, Serleg utca, Sirály utca,
Szabadságbokor, Tiszalöki út, Tokaji út 1-tõl páratlan házszámok, Var-
gabokor, Verseny utca, Zomboribokor, Zomboribokori út
Szavazóhelyiség címe: Bencs László Szakiskola és Általános Iskola,
Tiszavasvári út 12.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI 2-ES SZÁMÚ
ORSZÁGGYÛLÉSI EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLET

20. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Árok utca 46-tól páros házszámok, Bethlen Gábor utca 65-tõl
páratlan házszámok, Bukarest utca, József Attila utca, Kárpátalja utca,
Mezõ utca páros házszámok, Moszkva utca, Munkácsy Mihály tér,
Munkácsy Mihály utca, Rákóczi utca 56-tól páros házszámok, Rákóczi
utca 53-tól páratlan házszámok, Simonyi Óbester utca, Szófia utca, Varsó
utca, Zágráb utca
Szavazóhelyiség címe: Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kol-
légium, Árok u. 53.

22. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árok utca 43-tól páratlan házszámok, Herman Ottó utca, Iri-
nyi János köz, Irinyi János utca, Kórház köz, Kórház utca, Újszõlõ utca
páros házszámok, Újszõlõ utca 71-tõl páratlan házszámok, Városmajor
utca, Vasvári Pál utca 68-tól páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai
Szakközépiskola és Kollégium, Városmajor u. 4.

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

39. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Árvácska utca, Felsõpázsit köz, Felsõpázsit utca, Jurta utca,
Kapor utca, Kavics utca, Kopogó utca, Levendula utca, Nemez utca,
Repülõtér út, Rozmaring utca, Sátor utca, Tokaji út páros házszámok
Szavazóhelyiség címe: Tréner Kft., Repülõtér út 1.

40. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Aranyvesszõ utca, Árnika utca, Berek utca, Borsikafû utca,
Buji út, Ciklámen köz,  Ciklámen utca, Cserje utca, Csernyikbokor, Csu-
torás utca, Dolmány utca, Gerbera utca, Gólyahír köz, Gólyahír utca,
Gyöngyike utca,  Illés utca, Kard utca, Katáng utca, Kikerics utca, Kincs
köz, Kincs utca, Koronafürt utca, Kótaji út 78-tól páros házszámok, Kótaji
út 35-tõl páratlan házszámok, Májusfa utca, Mátyásbokor, Pajzsikafû
utca, Pipitér utca, Százszorszép utca, Szegély köz, Szegély utca, Szél
utca, Sziget utca, Vadalma utca, Vasút utca, Westsik Vilmos utca
Szavazóhelyiség címe: Arany János Gimnázium és Általános Iskola,
Diákotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona Szõlõskerti Angol Tagin-
tézmény, Kollégium u. 54.

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

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

43. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Csatorna utca, Csongor köz, Csongor lakópark, Csongor utca,
Csongor zug, Csongorliget utca, Daru utca, Felsõbadur utca, Gomolya
utca, Gyopár utca, Kakukkfû utca, Kecsege köz, Kecsege utca, Kökör-
csin utca, Kraszna utca, Pajta utca, Patak utca, Sikló utca, Sikló köz,
Szamos utca, Szekér utca, Tölgyes utca, Tölgyes sor, Vadrózsa utca
Szavazóhelyiség címe: Szivárvány Idõsek Otthona, Tölgyes utca 11.

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

71. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Ív utca, Játszó utca, Könyök utca, Legyezõ utca 25-tõl párat-
lan házszámok, Óvoda utca, Újház sor
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök u. 1/A

72. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (akadálymentesített)
Területe: Akácvirág utca, Aranyesõ utca, Bedõbokor, Benkõbokor, Boj-
tár utca, Cinke utca, Csendes utca, Csóka utca, Csûr utca, Debrõbokor,
Ereszalja utca, Ereszalja köz, Gémeskút utca, Gerhátbokor, Gerle utca,
Istvánbokor, Jászol utca, Kaptár utca, Kancsó utca, Kazárbokor, Kemen-
ce utca, Kovácsbokor, Kupa utca, Lego utca, Mohosbokor, Napraforgó
utca, Nádasbokor, Patics utca, Padka utca, Pitvar utca, Rokka utca,
Rókabokor, Rókabokori út, Salamonbokor, Sonkoly utca, Sulyánbokor,
Szarka utca, Szelesbokor, Szilke utca, Tábla utca, Vajdabokor, Vályog
utca, Zsindely utca
Szavazóhelyiség címe: Vajdabokori Mûvelõdési Ház, Csendes u. 2.

73. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Alkony utca, Bónis Sámuel utca, Fészek utca, Kralovánszky
András utca, Legyezõ utca 2-tõl páros házszámok, Legyezõ utca 1–21/
6-ig a páratlan házszámok, Lõcse utca, Naplemente utca, Patay István
utca, Rakovszky Sámuel utca, Répásy Mihály utca
Szavazóhelyiség címe: Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi
Tagintézmény, Könyök u. 1/A

74. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR (nem akadálymentesített)
Területe: Búvár utca, Delelõ utca, Esthajnal utca, Fokos utca, Gerely
utca, Hajnal utca, Hajnalcsillag utca, Horgony utca, Íjász utca, Írisz
utca, Játék utca, Liget utca, Nyíl utca, Pillangó utca, Rövid utca, Soltész
István utca, Soltész István köz, Suba utca, Szélsõbokori út, Szélsõbokori

A NYÍREGYHÁZI HELYI VÁLASZTÁSI IRODA KÖZLEMÉNYE
A 2022. ÁPRILIS HÓ 3. NAPJÁRA KITÛZÖTT

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁSSAL ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL
KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓKRÓL

Tisztelt Nyíregyházi Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke az országgyûlési képviselõk

2022. évi általános választását 2022. április hó 3. napjára (vasárnap-
ra) tûzte ki, és a hazai választások történetében elõször, ugyanezen a
napon lesz a kormány által kezdeményezett országos népszavazás
is.

Szavazni kizárólag személyesen és – az átjelentkezés kivételével –
csak a választópolgár lakcíme szerinti szavazóhelyiségben lehet reg-
gel 6.00 órától este 19.00 óráig.

A választópolgárnak a szavazatszámláló bizottság elõtt személy-
azonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját kell iga-
zolnia. Erre a következõ érvényes igazolványok alkalmasak:

– A személyazonosság igazolására:
– a magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolványok

(kártya formátumú igazolványok),
– a magyar hatóság által kiállított régi típusú, könyvecske formájú

személyazonosító igazolványok (a kemény borítójú, népköztár-
sasági címerrel és a puha borítójú, köztársasági címerrel),

– a magyar hatóság által kiállított ideiglenes személyazonosító iga-
zolvány,

– a magyar hatóság által kiállított vezetõi engedély,
– a magyar hatóság által kiállított útlevél és ideiglenes útlevél.
– A személyi azonosító igazolására:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (a lakcímiga-

zolvány hátoldala),
– hatósági bizonyítvány, illetve igazolás a személyi azonosító jel-

rõl.
– A lakcím igazolására:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány (közismert nevén lakcím-

kártya),
– a lakcímbejelentésrõl szóló átvételi elismervény,
– a régi, könyvecske alakú személyazonosító igazolvány, amennyi-

ben tartalmazza a lakcímet.
A szavazás napján lakóhelyétõl távol lévõ választópolgár belföl-

dön átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein ad-
hatja le szavazatát.

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

Az átjelentkezéssel szavazók nem az átjelentkezés helye szerinti
jelöltekre, hanem lakóhelyük szerinti jelöltekre adhatják le szavaza-
tukat.

Mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szerep-
lõ, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva
tartása miatt gátolt választópolgár nyújthat be.

A mozgóurna iránti kérelmet 2022. április 1-je (péntek) 16.00 órát
követõen elektronikus azonosítással elektronikus úton a Helyi Válasz-
tási Irodához még be lehet nyújtani a szavazás napján legkésõbb 12.00
óráig. Továbbá az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz is lehet
mozgóurna iránti kérelmet benyújtani meghatalmazott útján vagy
meghatalmazással nem rendelkezõ személy általi kézbesítésével szin-
tén a szavazás napján legkésõbb 12.00 óráig.

Az országgyûlési választás és a népszavazás lebonyolításánál egy,
közös névjegyzék lesz, azonban azt két helyen, külön-külön kell alá-
írni azoknak, akik mind az országgyûlési választáson, mind a népsza-
vazáson voksolni szeretnének.

Azok a választópolgárok, akik mindkét választáson részt vesznek,
három szavazólapot kapnak. Két szavazólapot az országgyûlési vá-
lasztásra és egy szavazólapot az országos népszavazásra vonatkozó-
an.

Az országgyûlési választás vonatkozásában:
– A magyarországi lakcímmel rendelkezõ választópolgár az egyik

szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltekre, a
másik szavazólapon pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel rendelkezõ, a szavazóköri névjegy-
zékben nemzetiségi választópolgárként szereplõ választópolgár az
egyik szavazólapon a lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöl-
tekre, a másik szavazólapon saját nemzetiségének listájára, ennek
hiányában pártlistára szavazhat.

– A magyarországi lakcímmel nem rendelkezõ választópolgárok
levélben kizárólag pártlistára szavazhatnak.

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

Az országos népszavazásra vonatkozóan egy szavazólapot kap
minden választópolgár, amelyen négy kérdés szerepel.

Érvényesen szavazni kérdésenként csak egy válaszra lehet, a vá-
lasz feletti körbe tollal írt két, egymást metszõ vonallal, például (X)
vagy (+).

Az országgyûlési és a népszavazási szavazólapot is egy, közös
borítékba lehet tenni és ugyanabba az urnába kell bedobni. Belföldi
szavazásnál a boríték használata nem kötelezõ, a szavazólapok köz-
vetlenül is az urnába dobhatók.

Az átjelentkezéssel és külképviseleten szavazóknak viszont köte-
lezõ a boríték használata, nekik a szavazólapjaikat külön e célra rend-
szeresített zöld borítékba kell tenni, és azt lezárva kell az urnába
dobni. Fontos, hogy az átjelentkezéssel és a külképviseleten szava-
zók szavazata csak zöld, lezárt borítékban az urnába dobva érvé-
nyes!

Tájékoztatom a tisztelt választópolgárokat, hogy a választás nap-
ján, 2022. április 3-án a Helyi Választási Iroda Nyíregyháza, Kossuth
tér 1. szám alatt mûködik és az alábbi telefonszámokon lehet elérni:

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

– névjegyzékkel és mozgóurnát igénylõ választópolgárok jegyzé-
kével kapcsolatos információk az 524-524-es telefonszámon, a 762-
es és 767-es mellékeken kérhetõk.

Kérem a tisztelt választópolgárokat, hogy 2022. április 3-án a fen-
tiek szerint éljenek választójogukkal.

Nyíregyháza, 2022. március 28.
Dr. Szemán Sándor,

a Helyi Választási Iroda vezetõje
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Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

HIRDETMÉNY
Nyíregyháza MJV rendezési tervének módosításához

(munkaközi tájékoztató szakasz)

Ezúton tájékoztatom az érintett Partnereket, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata megindította a 117/2005. (V. 4.) sz. közgyûlési határozattal megállapított telepü-
lésszerkezeti tervének, valamint a 21/2007. (VI. 12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott
helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének módosítását. Az alábbi módosító eljá-
rás a véleményezési szakaszba léptek:

– MÓDOSÍTÁSOK IX. - 10 terület – egyszerûsített eljárás a FÕÉP/15/2022. ügyiratszámon.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-
védelmi szabályok eltérõ alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglal-
takat figyelembe véve a partnerségi egyeztetés, valamint a munkaközi tájékoztatás lakossági
fóruma elektronikus úton történik.

Az önkormányzat a teljes körû nyilvánosság tájékoztatásának érdekében a véleményezési
szakasz (munkaközi tájékoztató szakasz) dokumentációját közzétette az alábbi honlapon:

– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv,
– http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/hirdetmenyek,
– valamint a 2022. április 1-jén megjelenõ Nyíregyházi Naplóban.

A véleményezés módja: A Partnerségi Egyeztetési Szabályzatban meghatározott Partne-
rek és a lakosság a partneri adatlap kitöltésével bejelentkezhetnek az elõzetes tájékoztatási
szakasz eljárásába és közölhetik az észrevételeiket, javaslataikat, véleményeiket. A partneri
adatlap a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/telepuelesrendezesi-terv honlapról le-
tölthetõ, a letöltést követõen elektronikusan kitölthetõ. A kitöltött partneri adatlapot az 546/
2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltakat figyelembe véve kizárólag elektronikus úton
szíveskedjenek megküldeni.

– E-mail-cím: foepitesziosztaly@nyiregyhaza.hu,
– hivatali kapu: rövid név: NYHFOEP; krid: 359713781,
– epapir.gov.hu:– témacsoport: önkormányzati igazgatás;

– ügytípus: településtervezési ügyek;
– címzett: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A vélemények beérkezési határideje: 2022. április 18.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet és a településfejlesztési koncepció, az in-
tegrált településfejlesztési stratégia, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézi-
könyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (II. 24.)
sz. önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

Együttmûködésüket elõre is köszönöm.
Dr. Kovács Ferenc polgármester

H I R D E T M É N Y
az óvodai felvételrõl

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése szerint tájékoztatja az érintett szülõket/
törvényes képviselõket, hogy a 2022/2023-as nevelési évre történõ óvodai jelentke-
zés idõpontja:

2022. május 9-10-11. (hétfõ-kedd-szerda) 7.30–17.30 óra között.
A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban Nkt.) 8. §

(2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdõ napjától legalább napi négy órában
óvodai foglalkozásokon vesz részt.

Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évre a 2018. szeptember 1. és 2019. au-
gusztus 31. közötti idõszakban született gyermekek beíratása kötelezõ.

Az óvodai jelentkezéshez a „JELENTKEZÉSI LAP Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata fenntartásában mûködõ óvodába a 2022/2023. nevelési évre” címû
nyomtatványt szükséges kitölteni, amelyet bármelyik önkormányzati fenntartású óvo-
dában be lehet szerezni, vagy letölthetõ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalról.

A beiratkozáskor be kell mutatni: a gyermek nevére kiállított személyazonossá-
got igazoló hatósági igazolványok, továbbá a szülõ személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, sajátos nevelési
igényû gyermek esetén a szakvélemény másolata, munkáltatói igazolás a körzetben
dolgozó szülõtõl, amennyiben nem a körzetben lakik. Amennyiben a szülõ az elekt-
ronikus jelentkezési formát választja, a gyermek óvodai nevelésének elsõ napján kell
bemutatni a fent megnevezett dokumentumokat.

A kitöltött jelentkezési lapot a szükséges mellékletekkel együtt az elsõ helyen
megjelölt intézményben kell leadni, illetve amennyiben a szülõ/gondviselõ az elekt-
ronikus jelentkezési formát választja, e-mailben megküldeni az intézmények részé-
re. Az elektronikus jelentkezést az elsõ helyen megjelölt intézmény e-mail-címére
kell elküldeni a mellékletekkel együtt. A nevelési intézmények e-mail-címe megte-
kinthetõ a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu/varoshaza/altalanos-koezzeteteli-lista/7164
oldalon.

Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthetõ bármelyik óvo-
dában, illetve a http://varoshaza.nyiregyhaza.hu oldalon.

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 247. § (1) bekezdés a) pontja alapján „Az a
szülõ vagy törvényes képviselõ, aki a szülõi felügyelete vagy gyámsága alatt álló
gyermeket kellõ idõben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést
követ el”.

A gyermekek felvételérõl a jelentkezés utolsó határnapját követõ 30 napon belül
hoz döntést az érintett intézmény vezetõje, melyrõl a szülõt írásban értesíti. A felvé-
teli kérelem elutasítása esetén az értesítés kézhezvételét követõ 15 napos határidõn
belül a gyermek szülõje/törvényes képviselõje Nyíregyháza Megyei Jogú Város cím-
zetes fõjegyzõjének címzett, de az érintett óvodának megküldött jogorvoslati kérel-
met nyújthatnak be.

Óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20. § (2) bekezdése alapján a
napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülõje, ha gyermeke az óvo-
dakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó ha-
tárnapját követõ tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A beje-
lentési kötelezettségüket a www.oktatas.hu oldal Köznevelés menüpontjának Kül-
földre távozás bejelentése pontjából, vagy a https://www.oktatas.hu/kozneveles/
kulfoldre_tavozas_bejelentese linken elérhetõ elektronikus ûrlap kitöltésével és pos-
tai úton történõ beküldésével tudják teljesíteni.

A szülõ tárgyév április 15. napjáig az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerinti felmentést
kérhet gyermeke részére a megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró
járási hivataltól. A Nyíregyházi Járás területérõl az óvodakötelezettség teljesítése
alóli felmentést a szülõ által írt kérelemmel lehet kérelmezni a Nyíregyházi Járási
Hivatal Hatósági Osztályához (4400 Nyíregyháza, Hõsök tere 5.) címzett írásban
megküldött vagy személyesen átadott levélben.
Nyíregyháza, 2022. március 24.

Dr. Szemán Sándor
címzetes fõjegyzõ

Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
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Fasorok és mérõmûszerek
a levegõ tisztaságáért

Újabb 50 – 20 nyír, 20 kõris és 10 ezüst
hárs – facsemetét ültettek el Nyíregyhá-
zán, a Móricz Zsigmond és a Móra Ferenc
Általános Iskola udvarán, illetve az épüle-
tek elõtti közterületen. A CrossBordAir
projektben az Európai Határvárosok Kor-
látolt Felelõsségû Európai Területi Együtt-
mûködési Csoportosulása azt vállalta, hogy
javítják a levegõ minõségét és csökkentik
a légszennyezést.

A közel 413 millió eurós projektet nagy-
részt uniós forrásból finanszírozzák. Ennek
egyik eleme a faültetés, mely összecseng
Nyíregyháza polgármestere fásítási prog-
ramjával. Emellett  mérõállomás felállítá-

sára készülnek, és 100, adatgyûjtésre, va-
lamint a tények feldolgozására alkalmas
mérõmûszert terveznek még ebben az esz-
tendõben elhelyezni nemcsak Nyíregyhá-
zán, hanem két testvérvárosban, Szatmár-
németiben és Ungváron – tájékoztatott dr.
Kovács Ferenc. Nyíregyházához hasonlóan
Szatmárnémetiben is igyekeznek célszerû-
en tervezni a tömegközlekedést, és bõvíte-
ni a kerékpárút-hálózatot – fogalmazott a
fásítási eseményen Kereskényi Gábor, Szat-
márnémeti polgármestere. A jövõben a di-
ákokra bízzák a növények gondozását, és
számukra hirdetnek a környezetvédelem-
mel kapcsolatos rajzpályázatot, szerveznek
ismeretterjesztõ elõadásokat.
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Pulitzer-díjas színdarab a Nagyszínpadon
Az Augusztus Oklahomában egy tipikus családtörténet olyan emberekkel, akiknek a maguk szemszögébõl igazuk van

Április másodikán mutatják be a Móricz Zsigmond Szín-
ház Nagyszínpadán Tracy S. Letts kortárs amerikai szer-
zõ Augusztus Oklahomában címû színdarabját Szikszai
Rémusz rendezésében.

Sikerdarabnak ígérkezik, a világ számos színpadát be-
járta. Szikszai Rémusszal az alapanyagról és az elõadás
várható hatásairól beszélgettünk.

– Az, hogy Pulitzer-díjas dráma, a rendezõ számára
elõny, mert tuti sikernek tûnik, vagy ellenkezõleg: nagy
kihívás, mert nem szabadna rosszul megcsinálni?

– Mindig meg lehet rosszul is, a felvetés mind a két
irányba igaz. Nem ismert, vagy nem igazán ismert drá-
mából is lehet nagyon jó elõadást létrehozni és fordítva:
nagyon jó drámát is el lehet rontani. Maga a tény, hogy
Pulitzer-díjas, csak visszaigazolja, hogy valószínûleg nincs
rossz ízlésünk, mert másnak is tetszett. Ez egy érdekes
darab, egy picit olyan, mintha összemixelnénk a Nem fé-
lünk a farkastólt a Három nõvérrel és A vágy villamosá-
val. Ez egy ilyen fura koktél, legalábbis a történet szintjén.
És nagyon szépen illeszkedik abba az amerikai drámairo-
dalomba, amelyekben családi drámákat, vagy családtör-
téneteket dolgoznak fel. Ami az elmúlt 150 évnyi dráma-
irodalomból összerakódik, nagyon erõs hagyomány, na-
gyon jól mûvelik az Egyesült Államokban. A színész-ren-
dezõ Tracy S. Letts írta, akit a Showtime’s Homeland több
évados filmsorozatból is ismerhetünk, általában gonosz
CIA fõnököket, fura alakokat formál meg. Nagyon értel-
mes, érzékeny ember, remek írói vénája van, több darab-
ja sikert aratott már Amerikában. Nyilván a színészetbõl
is táplálkozik, remekül tud párbeszédet írni, ebben igen
tehetséges.

– Az Augusztus Oklahomában családtörténet. Tulajdon-
képpen rólunk, mindannyiunkról szól?

– Nagyon szépen szól arról, ami engem érdekel így
ötven felett: sok hozzám hasonló korú ember életében
láttam, hogy szétesnek családok. Olyanok is, akikrõl nem
gondoltam volna, vagy nem láttam rajtuk, például a ba-
ráti körömben. Idõnként nagyon szerencsésnek érzem
magam egy-egy történet hallatán, hogy velem nem esett

meg. Néha az az érzésem, hogy mákom van, mert el
nem tudom képzelni, hogy nem követtem el ugyaneze-
ket a hibákat, de talán szerencsésebb vagyok. Fura világ
az életünk, amelyben a család minden létünk alapja, a
legkisebb sejt. Kérdés, mi az összetartó ereje. Éppen ma
adtam egy olyan instrukciót, amelyben az atombombát
hoztam fel példaként, aminek a lényege az, hogy addig
sûrítjük az anyagot, a kvantumok, a nagyon pici elemi
részecskék addig sûrûsödnek, míg egyszer csak eldur-
ran. Ehhez tudnám hasonlítani a családi feszültségeket,
amelyekben addig préselik egymást az apró lélekszem-
csék, amíg elrobban minden, s elõbb káosz lesz belõle,
aztán egy új világegyetem. Négy olyan veszekedés van
benne, ami bárhol megtörténhet. Nem tudom elképzelni
azt a hölgyet, akinek az édesanyja még nem mondta,

hogy miért nem festi magát, mert rosszul néz ki, vagy
miért nincs egy rendes pasija. Nem tudom elképzelni
azt az anyát sem, akinek ne lett volna gondja a 16 éves
lányával, és még sorolhatnám. Sok embernek van gon-
dolata vagy tapasztalata a válásról – összességében te-
hát nagyon sok olyan szeletet kap a nézõ ebbõl az élet-
tortából, amibõl magára ismerhet, vagy általa látott és
ismert helyzetekre. Ha jól összerakjuk az elõadást, amely-
nek a dráma mellett igazán jó, fanyar humora, tragiko-
mikus vetülete van, amit én nagyon szeretek, akkor bi-
zonyára kedvelni fogja a közönség.

– Jó eséllyel hazaviszem és elgondolkodom a látotta-
kon, s talán átgondolom a saját tetteimet és életemet is?

– Nagyon remélem, hogy igen, megnézed és befoga-
dod a többi nézõvel – vagy többségükkel – együtt, hiszen
a színháznak az a dolga, hogy kérdéseket tegyen fel: va-
jon mi magunk, azaz az emberek, jól csináljuk-e dolgain-
kat, vajon min múlik, hogy hasonló helyzetek megtörtén-
nek-e vagy sem a saját életünkben.

– Miért nézzük meg ezt az elõadást?
– A színháznak az a varázsa, hogy aznap este történik,

ott és úgy, ahogy megmutatjuk, sõt, minden este valame-
lyest másképp. A másik érvem, hogy ez egy tipikus csa-
ládtörténet, amiben csupa olyan ember él, akinek a maga
szemszögébõl igaza van, mind szerethetõek, és legalább
annyi esélyük lett volna arra, hogy ez egy jó sztori legyen,
s boldog család legyenek, mint amennyire nem így törté-
nik. És mivel nincs egyértelmû válasz arra, hogy ki rontot-
ta el, ezért egy kicsit olyan, mint egy krimi, amelyben
mindig jön egy újabb csavar, egy újabb sértés, egy régeb-
bi visszacsatolás, miközben haladunk elõre a történetben.
Az élet nem fehér és fekete, az igazság valahol középen
van. Ott, ahol mi vagyunk, valamennyien. Néha az élet a
sarokba szorít, és akkor olyan döntést hozol, amit nem
akartál volna meghozni. Ez a történet arra jó, hogy ma-
gunkra ismerjünk, vagy találjunk a szereplõkben, esemé-
nyekben hasonlóságot, rokonságot – s ha csak egy gramm-
nyit is jobbak leszünk otthon, bármilyen tekintetben, ak-
kor már megérte.

(Szerzõ: Kováts Dénes)

Szikszai Rémusz
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Átadták a Sallai József Kosárlabda Ligetet
 

A legendás kosáredzõ, Sallai József elõtt tisztelegtek
Nyíregyházán. Szombat délelõtt róla elnevezett kosár-
labda ligetet adtak át a Jósavárosban, a Korányi köz –
Eperjes utca tömbbelsõben.

– Hazánk egy sportos ország, Nyíregyháza pedig egy
sportos város, így az utánpótlás-nevelés és szabadidõsport
szempontjából is fontos az újonnan átadott pálya – ezt
dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, Nyíregyháza
országgyûlési képviselõje mondta az ünnepségen. A Nyír-
egyházi Sportcentrum és a Nyíregyházi Kosárlabda Klub
U11-es csapata az átadás után rögtön felavatta az új pá-
lyát. Sallai József kiváló edzõ, tanár és nevelõ is volt,
2021-ben elsõ alkalommal egy emléktornát is rendeztek
a tiszteletére Nyíregyházán, ezentúl a kosárlabda liget is
az õ nevét viseli.

– Mindig öröm, ha valamilyen sportlétesítményt adha-
tunk át, különösen akkor, ha az a fiatalokat szolgálja.
Ennek a beruházásnak az egészségre nevelés szempont-
jából is fontos szerepe van, hiszen nemcsak az élsport és
az utánpótlás-nevelés tudja majd használni, hanem a sza-
badidõsport is. Nekünk, sportvezetõknek pedig elsõdle-
ges célunk, hogy mindenki sportoljon – mondta beszédé-
ben dr. Szabó Tünde sportért felelõs államtitkár, a város
országgyûlési képviselõje.

A világ egyik legnépszerûbb sportága a kosárlabda és
itt, Nyíregyházán is sokan szeretik. A ligetet egy TAO-s
beruházás segítségével alakították ki, és itt akár 3x3-as
streetball hazai vagy nemzetközi mérkõzéseket is lehet
majd rendezni.

„Rengeteget fejlõdött a város”
A sportinfrastruktúra terén rengeteget fejlõdött a

megyeszékhely az elmúlt 12 évben, például 17 isko-
lai tornatermet felújítottak, átadtak 27 kondiparkot, új
uszoda és egy Atlétikai Centrum is épült.

– Ez a helyszín nagyon jó ötlet volt a liget számára,
hiszen évek óta fejlesztjük ezt a tömbbelsõt. Elkészült
itt a szabadtéri kondipark, a játszótér, és tulajdonkép-
pen megújult az egész park. Az utolsó elem hétfõn kez-
dõdött, megújulnak a járdák is – mondta beszédében dr.
Kovács Ferenc polgármester, aki emlékeztetett, hogy
Sitku Ernõ nevéhez is fûzõdik egy hasonló liget a Bujtosi
Városligetben. A Korányi köz – Eperjes utca tömbbelsõ-
ben is közterületen van a pálya, így bárki használhatja
ezentúl.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Felújítások a Bem József Általános Iskolában
62 millió forintból megújult a tornaterem, az udvaron

pedig kézilabdapálya épül a Bem József Általános Isko-
lában. Az önkormányzat minden lehetõséget és feltételt
biztosít az intézmények számára, hogy modern körül-
mények között tudjanak testnevelésórákat és foglalko-
zásokat tartani, ezt mutatja az is, hogy 17 iskolai torna-
terem újult meg az elmúlt hónapokban és már 14 Ovi-
Sport Pálya is van Nyíregyházán.

640 diák használja napi szinten a tornatermet a Bem-
ben, itt már évtizedekkel ezelõtt bevezették a napi szin-
tû testnevelésórát. Játékos feladatok, számtalan eszköz
és a megfelelõ pedagógusoknak is köszönhetõ, hogy töb-
bek között az emelt szintû testnevelés oktatásáról isme-
rik Nyíregyházán az iskolát.

– Aki hallja a Bem nevét, az két dologgal köti össze,
az emelt szintû angol nyelvoktatással és a sporttal. A mai
napig nagyon fontos számunkra, hogy a gyerekek meg-
szeressék a sportot. A szereteten van a hangsúly, hogy
beépüljön a mindennapi életükbe – mondta dr. Baloghné
Mester Éva, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola
intézményvezetõje.

Korszerû tornaterem
Ehhez az infrastrukturális alap is biztosított, sõt, az

elmúlt idõszakban korszerûsítették is az intézmény tor-
natermét. A Bem József Általános Iskolában felújítot-
ták a teljes küzdõteret, új LED-világítást építettek ki,
kicserélték a tornatermi és a szertárajtókat, megújul-
tak a bordásfalak és három öltözõ is.

A városban számtalan közoktatási intézmény tornater-
mét korszerûsítették az elmúlt hónapokban, ehhez több
pályázatra és különbözõ együttmûködésekre volt szüksé-
ge az önkormányzatnak.
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– Az óvodákban 14 Ovi-Sport Pálya van és 17 iskolai
tornatermet felújítottunk. Ez egy új pálya itt, a Bemben,
ilyen is van már több Nyíregyházán, valamint elkészült
a mûfüves pálya a Vasváriban, ami már az ötödik. Nehéz
összeszámolni, de a legfontosabb, hogy minden lehetõ-
séget és feltételt biztosít az önkormányzat a partnereink-
kel együtt, hogy itt, Nyíregyházán a gyerekek tudjanak
mozogni, sportolni – nyilatkozta dr. Kovács Ferenc pol-
gármester.

Egészséges gyerekek
A 62 millió forintos tornatermi beruházás mellett a

Magyar Kézilabda Szövetség Országos Tornaterem-felújí-
tási Programja keretében egy 22x42-es kézilabdapályát
is épít az iskola udvarán.

– Ez egy gyönyörû kézilabdapálya lesz, körülötte pe-
dig egy 200 méteres rekortán futókört is építenek, így sok
sportágat ki tud majd szolgálni. A testnevelõ tanárokkal,
edzõkkel már konzultáltam, nagyon örülnek a beruhá-
zásnak, hiszen ezek is segítik, hogy a gyerekek egészsé-
gesen éljenek, szeressék a testnevelésórákat. Különbözõ
sportáganként szakembereink is vannak, akik sokat tesz-
nek az utánpótlás-nevelés érdekében, kiválasztják a te-
hetséges gyerekeket – mondta a bejárás után dr. Szabó
Tünde sportért felelõs államtitkár, Nyíregyháza ország-
gyûlési képviselõje.

Dr. Szabó Tünde azt is hozzátette, a támogatásoknak
és az ehhez hasonló beruházásoknak is köszönhetõ, hogy
Nyíregyháza egy sportos város.

(Szerzõ: Nagy Boglárka)

Ismét lesz futófesztivál

Élménypróba júniusban!
Új élmények és élményelemek várnak az indu-

lókra az idei VI. Decathlon élménypróbán. Több
mint 6 új élményakadállyal készülnek a szervezõk,
mely között lesz egy tizennyolc méter hosszú él-
ményakadály pálya is, ahol akár versenyezhetnek
is egymással az indulók. 2022. június 19-én, vasár-
nap egy igazi csapatépítõ és családi élménynapra
kerül sor Nyíregyházán, az Erdei Tornapályán.

A meglepetések nemcsak az erdei pályán, hanem a
befutócsomagban is jelen lesznek. A nevezés már el-
indult, jelentkezni a www.elmenyproba.hu oldalon
lehet.

A múlt héten dr. Kovács Ferenc polgármester, dr.
Barna Richárd fõszervezõ, valamint Szabó Péter, a Se-
matic Hungária Kft. (névadó fõszponzor) ügyvezetõje
sajtótájékoztatón jelentették be, hogy idén is lesz (au-
gusztus 27-28-án) futófesztivál – immáron a második –
Nyíregyházán. Nevezni mától lehet a nyiregyhazifuto-
fesztival.hu oldalon.

Nyuszi futás
Április 16-án újra lesz Nyuszi futás, ezúttal a nyír-

egyházi Atlétikai Centrumban, ahol minden gyerme-
ket megajándékoznak majd és az összes résztvevõ tom-
bolát kap. A megnyitó 10.00-kor kezdõdik, ezt köve-
tik majd a futások. A nap folyamán lesz cukorágyú,
ugrálóvár, foot darts és élõ csocsó is.
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Jótékonysági est Pregitzer Fruzsinával

„Legyen világosság!” Jótékonysági est a Szent Ata-
náz Görögkatolikus Hittudományi Fõiskolán április 7-
én 18.00 órakor. Mécs László költeményeibõl Pregitzer
Fruzsina színmûvész készített összeállítást Bata Haj-
nalka népdalénekes közremûködésével. Az est bevé-
telét az Ukrajnából menekültek megsegítésére ajánl-
ják fel a szereplõk. www.szentatanaz.hu.

Költészet napi irodalmi és
zenés est a Móricz Zsigmond

Színház mûvészeivel
A költészet napja alkalmából Jenei Judit és István

István, a Móricz Zsigmond Színház színmûvészei,
Olajos Gábor gitármûvész közremûködésével a ma-
gyar irodalom gyöngyszemeibõl válogatott zenés iro-
dalmi mûsorral tisztelegnek költõink elõtt a Bencs Vil-
lában (Nyíregyháza, Sóstói út 54.). Az elõadás idõ-
pontja: április 12. 17.30-tól. Jegyek online elérhetõ-
ek:  www.moriczszinhaz.jegy.hu.

Könyvtári programok

Kiállítás – lát/kép
Vida Gizella, a Medgyessy Ferenc Gimnázium ötöd-
éves festõ szakos diákjának festménykiállítása. A tár-
latot megnyitja: Kiss Papp Csilla, a Medgyessy Ferenc
Gimnázium igazgatóhelyettese. Közremûködik: Dani
Attila tárogatón.
Idõpont: április 1. 16.30-tól
Megtekinthetõ: április 29-éig.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Ringató – vedd ölbe, ringasd, énekelj!
A közös játék és éneklés élménye. Vezeti: Ferenczné
Endresz Klára.
Idõpont: minden kedden 10.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Kamasz Terasz
Beszélgetés középiskolás írókkal, költõkkel. A foglal-
kozást vezeti: Nagy Zsuka költõ és Béres Tamás író.
Idõpont: április 6. 16.30-tól.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár.

Kiállításmegnyitóval egybekötött beszélgetés
5PANELS (Kiállítás 5 képregényrajzoló munkáiból).
Vendégek:  Szebeni Péter  képregényrajzoló, a 5Pa-
nels vezetõje és Pádár Ádám író, képregényrajzoló.
Beszélgetõtárs: Halmi Zsolt képzõmûvész, képregény-
rajzoló.
Idõpont:  április 7. 14.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, KépregényTár – olvasóterem.

Szita-pita péntek, amitõl kerekebb a világ
Babaritmusok, höcögtetõk, hangszersimogatás. Veze-
ti: Herczku Tünde hangterapeuta.
Idõpont: minden pénteken 10.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, kamaraterem.

Baba-mama angol
Vezeti: Herczku Tünde tanítónõ.
Idõpont: minden pénteken 11.00 óra.
Helyszín: Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyv-
tár, Csiriptanya.

Tojásból lesz a csoda

Tojásból lesz a csoda – ezzel a címmel nyílt húsvéti
kiállítás a Kállay-házban. Mészáros Józsefné orosi to-
jásfestõ lenyomatos, írókázott, hímzett vagy aranypo-
ros, éppen 1200 darab kincse látható április 22-ig. 
Száraz helyen, csomagolva, tojástartó dobozokban
tárolja a teljes gyûjteményt, hiszen a most látható ki-
állítás csak egy része az egésznek. Mészáros Józsefné
Ilike a következõ hetekben kézmûves foglalkozáso-
kat is tart. Április 5-én, 7-én, 8-án és 12-én. A prog-
ramra regisztrálni kell. Emellett három egyház – a zsi-
dó, a református és a görögkatolikus – képviselõi tar-
tanak elõadást a húsvétvárás misztikumáról. Az idõ-
pontok: április 6. és 13.

Képviselõi fogadóóra

Major József (10. sz. vk. önk. képvi-
selõje) fogadóórát tart.

Idõpont: április 7., 17–19 óra között.
Helyszín: Móra Ferenc Általános

Iskola, Móra terem,  Fazekas J. tér 8.

Tõkey Péter festõmûvész és Tõkey Péterné Kovács
Erzsébet agyagszobrász emlékkiállítása
Megtekinthetõ: április 30-ig.
Helyszín: Pál Gyula Terem (Vay Ádám krt. 18.).

Váci Mihály szavalóverseny és megemlékezés
Városi és megyei iskolák részvételével gyermek (10–
14 éves tanulók) és ifjúsági kategóriában (15–18 éves
tanulók). Egy iskolából kategóriánként maximum 3 fõ
jelentkezhet!
Jelentkezési határidõ: április 4. 16.00 óra.
Idõpont: április 11. 8.00 óra.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság
tér 9.).

Koncz Zsuzsa koncert
Idõpont: április 4. 19.00 óra.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság
tér 9.).

Így Tedd Rá Munkaközösség
Idõpont: április 6. 14.00 óra.
Helyszín: Kölyökvár (Dózsa György utca 25.).

3 napos Így Tedd Rá Módszertani Szakmai Tovább-
képzés Balatoni Katalin vezetésével
Idõpont: április 7-8-9. 9.00–17.00 óra.
Helyszín: Kölyökvár (Dózsa György utca 25.).

Elmetorna
Minden csütörtökön 15.30-tól!
Regisztrálni a felnottkepzes.szakmaivezeto@vmkk.hu
e-mail-címre küldött üzenetben lehet, vagy a 42/411-
822-es telefonszámon.
Helyszín: Váci Mihály Kulturális Központ (Szabadság
tér 9.).

Lehozzuk önnek a csillagokat!
Szentpéteri Csilla & Band koncertshow. Sztárvendég:
Vastag Csaba.
Jegyek már kaphatók a helyszínen és a https://
vmkk.jegy.hu oldalon! Helyszíni vásárlás esetén mind-
három SZÉP kártyát elfogadják.
Idõpont: április 8. 18.00 óra. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ (Szabadság tér 9.).

Tavaszi tárlat
Megtekinthetõ: április 9-ig (keddtõl szombatig, 9.00–
17.00 óra között).
Helyszín: Nyíregyházi Városi Galéria (Selyem u. 12.).

Kicsi Gesztenye Klub
Idõpont: április 9. Helyszín: Váci Mihály Kulturális
Központ (Szabadság tér 9.).

A Váci Mihály Kulturális Központ programjai
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Anyósülés – Kovács András Péter önálló estje
Idõpont: április 5. 19.00 óra. Helyszín: Váci Mihály
Kulturális Központ (Szabadság tér 9.).
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Szindbád Színháztörténeti
Rendezvénytér

Ringató foglalkozás Kosik Anitával, a Móricz Zsig-
mond Színház színmûvészével
Idõpont: minden hétfõn.
Helyszín: rendezvényterem.

A Szindbád vendége: Trokán Nóra színmûvész
Beszélgetõpartnerei: Mészáros Árpád Zsolt és Kováts
Dénes.
Idõpont: április 5. 18.00 óra.
Helyszín: rendezvényterem.
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Primavera jubileumi koncert
A kétszeres nívódíjas és Kiváló Együttes címmel ki-

tüntetett Primavera Balettegyüttes 45. jubileumi kon-
certjére várják az érdeklõdõket április 3-án 18.00 órá-
tól a Váci Mihály Kulturális Központ hangversenyter-
mébe. Jegyek a helyszínen is kaphatók.
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A Burattino Bábszínház elõadásai

Április 2., 16.00 óra: Surranó és Brekkenõ
Április 3., 10.00 óra: Kukta Kutya õrségben
Április 9., 16.00 óra: Vitéz László kalandjai
Április 10., 10.00 óra: Makacska kakaska
Április 16., 16.00 óra: Nyuszikaland
Április 23., 16.00 óra: Dr. RaVaszil
Április 24., 10.00 óra: Mese a rongyoszsákból
Április 30., 16.00 óra: A medve és a szegény ember
Helyszín: Korzó Bevásárlóközpont, B épület, II. eme-
leti bábszínházterem.
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A nyíregyházi tégla- és cserépgyártás
történetébõl 3.

A Barzó-féle téglagyár mellett a
Bujtoson 1906-ban még egy gõz-
téglagyárat is létesítettek. A gyár az
Általános Hitelintézet által alapított
részvénytársaság felügyelete alatt
állt, amelynek elnöke Lázár Kál-
mán, már nyugalomba vonult kirá-
lyi ügyész volt, de tagjainak sorá-
ban ott találjuk még Geiger Bélát,
a hitelintézet igazgatóját, Geduly
Henrik evangélikus lelkészt és Kéry
József építõmestert is. Az 50–80
munkást foglalkoztató gyár, amely
évente 4 millió tégla és 1,5 millió
palalemez gyártására rendezkedett
be, 1920-ban nem üzemelt és
ugyanekkor beolvadt a Nyíregyházai Cementáruipar
Részvénytársaságba, és mint önálló részvénytársaság
megszûnt. Az 1930-as évek elejéig mûködött, utána
nyersanyag hiányában bezárták.

Nyíregyháza városa elsõsorban szociális közszükség-
letek kielégítése céljából több ipari tevékenységet is ki-
fejtett. Ezek üzemeltetésére hozták létre dr. Bencs Kál-
mán polgármester javaslatára 1921-ben az Üzemi Hi-
vatalt, amelyet 1924-tõl részvénytársasági formában
mûködtettek. Az Üzemi Részvénytársaság felügyelete alá

tartozott a kertészet (faiskola, virág-
csarnok és magkereskedés), amely-
nek virágai és dísznövényei díszítet-
ték az utcákat és tereket, a köztisz-
tasági vállalat, a modern reklámo-
kat szolgáltató hirdetési vállalat, a
temetkezési vállalat, a gõz- és kád-
fürdõ, a teniszpályák, a Városi Szín-
házban mûködõ Mozgófénykép-
színház, a jéggyár, a téglagyár és a
cserépgyár.

Az Üzemi Hivatal 1923-ban ha-
tározta el egy cserépégetõ kemen-
ce felépítését a tûzoltó laktanyában,
amivel újra életre hívta a cserépgyár-
tást. A cserépgyártó mûhely alapí-

tásával elsõsorban a városi kertészüzemnek a szükség-
leteit kívánták ellátni, korábban ugyanis a Felvidékrõl
szerezték be a cserépedényeket, majd Trianon után Deb-
recenbõl, de már drágábban. A gyártáshoz szükséges
agyagot a Tokaji út közelében lévõ kettõs-tó melletti tég-
lagyár talajából szállították, míg a finomabb cserép gyár-
tásához szükséges anyagot pedig Miskolcról. Késõbb már
kerámiai üzemként és cserépkályhagyárként mûködött.

Balkonföld 73 helyszínen

A NYÍRVV Nonprofit Kft. idén is biztosít balkonföldet
a városlakóknak, akik ezzel még szebbé tehetik közvet-
len környezetüket.

A városüzemeltetõ társaság munkatársai a hét második
felében kezdték meg a balkonföld kihelyezését Nyíregy-
háza 73 helyszínén (helyszínenként 0,5 és 4 köbméter
közötti mennyiségben), társasházi övezetekbe, összesen
125,5 köbmétert.

Céljuk, hogy a komposztos termõföldkeveréket virágok
átültetéséhez, balkonládák növényesítéséhez, ültetéshez
használhassák fel a városlakók.

Szeretnék, ha még virágosabbak lennének az erkélyek,
teraszok, függõfolyosók és ablakok, hiszen küldetésük,
hogy együttmûködve a város lakosságával, minden elül-
tetett virággal, növénnyel szebb és zöldebb legyen Nyír-
egyháza.


